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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่6 /2565 

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสุธิต  คุณประดิษฐ์                 (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน  
4. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม   
5. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
6. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล         นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
7. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
8. นางบุษบา  อนุศักดิ์            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านยุทธศาสตร์ 
9. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
10.นายเจตน์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา 
11.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
12.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
13.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
14.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
15.นายสันทัด     ทองพรรณ    (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
16.นางอรทัย  ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
17.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
18.นางเทพนที  อุนจะน า  (แทน) อ านวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองล าพูน 
19.นายรักษ์  ตนานุวัฒน์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน 
20.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
21.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
22.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  
23.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
24.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
25.นายวิเชียร     ปิงชัย   สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา   
26.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ   
27.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
28.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
29.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
30.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลี้  
31.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
32.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
33.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายค า  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
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34.นางสุกัญญา  เลาหกุล   (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
35.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
36.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
37.นางสาวฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
38.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
39.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
40.นายปิยะดนัย  สุธีรพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
41.นายพัฒฑนา           อินทะชัย         รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
42.นายเกรียงไกร        ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
43.นางนภัทร  โชคศุภนัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
44.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. พญ.เสาวนีย์  วิบูลย์สันต ิ   ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 
2. นางภารณ ี    ชวาลวฒุิ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
3. นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูนใกล้หมอ 
4. นายสาธิต   เจริญพงษ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
5. นายนฤทธิ์  มณีทอง    ประธานชมรมผู้อ านวยการ รพ.สต. 
6. นายธวัชชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
7. นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
8. นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน        

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.  นางจันทร์จิรา นันตาเวียง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3.  นางศิริพร  อูปแปง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
5.  นายกฤษฎา            ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
6.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่  1 การปรับเปลี่ยนสถานะ โรค Covid-19 ไปเป็นโรคระบาดไม่ร้ายแรง 

ข้อก าหนดซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนสถานะ  โรค Covid-19 ที่ยังคงมีอยู่ กลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะ กลุ่มเปราะบาง ที่จะท าให้เป็นปอดบวมปอดอักเสบ เป็นผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นได้ โรงพยาบาลที่มีเตียงตาม
สัดส่วน ประกาศหรือข้อก าหนดถึงก าหนดว่าเป็นโรคไม่ติดต่อร้ายแรง สัดส่วนเลือกทางจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้น 
สถานการณ์ทรัพยากรโดยเฉพาะเตียงผู้ป่วย ในส่วนของสถานการณ์โรคที่ยังมีโอกาสเพ่ิมสูงขึ้น แต่หลังจากผ่าน
การประกาศเป็นโรคอย่างอ่ืนอาจจะไม่ได้ประชุมกันทุกสัปดาห์ ขอเปลี่ยนสถานการณ์ดูแลสถานการณ์ เรื่องของ
ทรัพยากรเตียงอุปกรณ์ สถานการณ์ยกระดับจากศูนย์สั่งการ ก็จะเป็นกลไกปกติแต่ให้มีการผลิตขั้นต่ า ติดตาม ผู้
ก ากับติดตามภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งเตียงภาครัฐและ เอกชน หากมีผู้ป่วยจะเข้ามานอนเราจะได้เห็นทรัพยากรที่มี
อยู่เชื่อว่า จะเป็นช่วงขาขึ้นเพราะฐานจากการติดเชื้อ เพียงแต่หากเชื้อมีจริง จะเป็นสัดส่วนที่จะนอนเตียงใน
โรงพยาบาล และเป็นเรื่องท่ีก าลังจะเผชิญอยู่ 

 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

 
เรื่องท่ี 2 การตรวจราชการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  และสรุปการตรวจราชการที่

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  หากผ่านพ้นจากการตรวจราชการนับถอยหลัง
ก็จะไม่ถึง 30 กันยายน 2565 จะต้องพบความส าเร็จ สิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ปีงบประมาณ 2565 และ
ปีงบประมาณ 2566 จะต้องเตรียมการท างานทุกๆส่วนให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดตามยุทธศาสตร์ สถานะที่จะ
ท างานสุขภาพ ควรใช้กลไกวัคซีน และออกแบบงาน ให้ถึงเป้าหมายก่อนจังหวัดอ่ืน โดยใช้เทคโนโลยี  
Blockchain* ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยเราได้มากขึ้นและ เป็นปัจจุบันในการเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือแม่นย าอย่างมาก 
ให้รวบรวมทีมไอทีด าเนินการ ไม่เกิน สิงหาคม 2565 ครั้งแรก โดยเอาข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยง ข้อมูลผู้ป่วย 
หากข้อมูลประวัติผู้ป่วยแบบเดิม จะไม่ทันเหตุการณ์ โดยมอบ ผชชว. 2 นายแพทย์สันติ วงค์ฝั้น และรวบรวมทีม 
IT ทั้งจังหวัด ทีจ่ะน าเทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้เพ่ือดูสถานะสุขภาพกลุ่มเสี่ยงกลุ่มวัยต่างๆ  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เรื่องแจ้งจากการประชุม        
คณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดล าพูน ดังนี้ 
                                     เรื่องที่ 1 แนะน าตัวข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งประจ าจังหวัดล าพูน จ านวน         
2 ท่านคือ 1. นางศุภมาศ ลีลารักษ์สกุล ต าแหน่ง ขนส่งจังหวัดล าพูน และ 2. นางสาวนิติการ วงค์ครองศักดิ์ ต าแหน่ง 
นิติการเชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการ ภาค 6 ช่วยราชการ ส านักงานอัยการ ภาค 5  ต าแหน่ง นิติการเชี่ยวชาญ           
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
                                     เรื่องที่ 2 ก าหนดการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรี ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ในฐานะ 
ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งชาติ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และมีก าหนดการใหม่ ในเดือน กรกฎาคม 
2565 ทางจังหวัดจะแจ้งก าหนดการที่แน่นอน ให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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                                     เรื่องที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน มีความห่วงใย สถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัด
ล าพูน สถานการณ์ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ขอให้ ระมัดระวังตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีการผอน 
คลาย ผ่อนปรน ในหลายสถานการณ์เช่น การสวมหน้ากาก การรวมกลุ่ม สถานที่ท่องเที่ยว อาจเป็นความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อได้ ขอให้ทุกภาคส่วนได้ดูแลบุคลากรในสังกัดด้วยความระมัดระวัง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                     เรื่องที่  4 จากส านักงานคลังจังหวัด ด้วยส านักงบประมาณ ได้มีปฎิทินรายจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 จึงแจ้งให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เช่นการ
ก าหนดคุณลักษณะ ผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบของเนื้อหาและสัญญาที่จะลงนาม ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ รายงานงบประมาณจากขาวคาดแดง ในปีงบประมาณ พ.ศ.256มี
รายการครุภัณฑ์ของ โรงพยาบาลล าพูน จ านวน 4 โครงการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายการครุภัณฑ์ จ านวน 4 
โครงการ รอรายงานชนิดของ รายการครุภัณฑ์ ทั้ง 8 โครงการ จากเขตสุขภาพที่ 1 ที่จะแจ้งมาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                     เรื่องที่ 5 การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงาน  สามารถบันทึกภาพกิจกรรมจัดท าคลิปวีดีโอ ส่งให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด และเผยแพร่ที่กรมประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งจะถูกคัดเลือกและ น าเรียนท่านนายกรัฐมนตรีทุกเช้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นผลดีกับหน่วยงาน โดย
คลิปวีดีโอที่จัดส่งจะต้องมี Content หรือมีลักษณะงานตรงกับนโยบายของรัฐบาล เน้นในเรื่องของ การแก้ไขปัญหา
ความยากจน การดูแลค่าครองชีพการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งคลิปของจังหวัดล าพูน จะได้
ปรากฏในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และมีภาพปรากฏต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน สามารถท่ีจะส่งคลิปที่จะ
เผยแพร่ ไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งจะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางสุวิมล ทิพย์ชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
เรื่องแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 การรับส่งเอกสารและ หนังสือราชการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1          
ได้มีการปรับเปลี่ยน ระบบ E-Office เพ่ือจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นวันแรก ทางเขตสุขภาพที่ 1
ได้ประสานกับทางสารบัญการของ สสจ.ของแล้วในเรื่องของ username Password ในการรับส่งหนังสือตามที่มี
การประชุมไปแล้ว 
   ประเด็นที่ 2 ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศของเขตสุขภาพที่ 1 มีการพัฒนา
ระบบ APIR1  Tele Consult หมอของฉัน App. AI X-ray ในส่วนของ APIR1 ในส่วนของโรงพยาบาล จ านวน 8 
แห่ง มีการเรียกข้อมูล 8,860 ครั้ง ส่วน รพ.สต. 71 แห่ง และคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองล าพูน 1 แห่ง 
เรือนจ าจังหวัดล าพูน 1 แห่ง(อยู่ในระหว่างการเชื่อมระบบ) มีการเรียกข้อมูล 1,453 ครั้ง ในส่วนของ Tele 
Consult หรือเรียกว่า “I Tele” ระบบปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ ลดความแออัดของผู้ป่วยที่ OPD 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล จังหวัดล าพูน ได้เริ่มออกแบบจัดบริการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่ง
ไป ในจังหวัด จังหวัดอยู่ระหว่างด าเนินการระยะต่อไปที่เกี่ยวข้อง App หมอของฉัน สามารถดโหลดได้ที่ Play 
Store และ App Store ได้แล้ว ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม 2565 เขตสุขภาพที่ 1 จะได้มีการอบรมการใช้ 
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App หมอของฉัน เน้นเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยใน ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป AI X-rayจังหวัดได้มีการใช้มา
ระยะหนึ่ง เนื่องจากสัญญาในบริษัทเดิม การใช้หมดอายุ เขตสุขภาพท่ี 1 ก าลังพิจารณา ใช้ของบริษัทใหม่ต่อไป  
   ประเด็นที่ 3 AI Retina เขตสุขภาพที่ 1 ได้มีการลงทุนงบประมาณ จ านวน 2.4 ล้าน
บาท ในการซื้อเครื่องถ่ายจอประสาทตา โดยล้านนา 1 เครื่องจะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่สามารถเชื่อมต่อ
ระบบผ่านระบบ Cloud ได ้   
   ประเด็นที่ 4 การจัดท าแผนบริหารหนี้สิน ในปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 1 จะ
ขอใช้เงิน ส าหรับโรงพยาบาลที่มี Cash Ratio มากกว่า 2.0  ให้น าเงินเหล่านี้มารวมลงในแผนงบลงทุนด้วย    
   ประเด็นที่ 5 การจัดท าแผนงบลงทุนของเขตสุขภาพที่ 1 หลักเกณฑ์วงเงิน จ านวน 
1,000 ล้านบาท ปี 2565 ใช้ จ านวน 486 ล้านบาท เหลือประมาณการที่จ านวน  614 ล้านบาท โดยแยกมา
บริหารระดับเขต จ านวน 500 ล้านบาท ล้านนา 1 ได้รับวงเงินจัดสรร 178 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35  
   ประเด็นที่ 6 ในปีงบประมาณ 2567 การจัดท าแผนงบลงทุน จะร่วมกันกับการจัดท า
แผนงบค่าเสื่อม การล าดับความส าคัญจะให้ความส าคัญกับรายการที่ถูกตัดไปในปีงบประมาณ 2566 และรายการ
ที่จังหวัดให้ความส าคัญ และที่ส าคัญต้องสอดคล้องกับแผน Service Plan ของเขตด้วย เขตสุขภาพที่ 1 จะ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2565 ในส่วนของจังหวัดล าพูน ได้มีการรวบรวมแผนของทุกหน่วย
บริการเรียบร้อยแล้ว ระยะต่อไปจะมีการประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนร่วมกัน  
   ประเด็นที่ 7 รายงานงบประมาณจากขาวคาดแดง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายการ
ครุภัณฑ์ของ โรงพยาบาลล าพูน จ านวน 4 โครงการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายการครุภัณฑ์ จ านวน 4 โครงการ 
อยู่ที่ โรงพยาบาลลี้ 2 รายการ โรงพยาบาลบ้านธิ 1 รายการ และ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 1 รายการ (รายละเอียดอยู่ใน
เอกสาร) ผ่านมติ ครม. ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ยังจะต้องผ่านการพิจารณาในสภาฯ วาระ 2 และ 3 ในช่วง
เดือนสิงหาคม 2565  
   ประเด็นที่ 8 การหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 
ในล้านนา 1 จังหวัดล าพูน แพทย์สาขาออร์โธปิดิกและสาขาอายุรศาสตร์ ส่วนสาขาออร์โธปิดิก ได้แก่โรงพยาบาล 
ป่าซาง สาขาอายุรศาสตร์ ได้แก่โรงพยาบาลป่าซาง และ โรงพยาบาลลี้ มีก าหนดออกปฏิบัติงาน ในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2566 – มิถุนายน 2566 
   ประเด็นที่ 9 ผลการพิจารณาการใช้ต าแหน่ง กรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2565 มีจ านวน 5 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลบ้านธิ    
สสอ.ทุ่งหัวช้าง ผอ.รพ.สต.หนองช้างคืน ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหลุม 
   ประเด็นที่ 10 การจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ก าหนด 8 – 9 กันยายน 2565 
ณ จังหวัดเชียงราย จัดลงทะเบียนผ่านชมรมสาธารณสุข ค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน 
   ประเด็นที่ 11 แผนการยกฐานะของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ปี 2568 จากระดับ 
F3 ไปเป็น F2 ปี 2569 ของโรงพยาบาลลี้ จากระดับ F1 ไปเป็น M2 หมายเหตุ การยกฐานนะฯผลงานจะต้อง
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีกระทรวงก าหนด 
   ประเด็นที่ 12 เขตสุขภาพที่ 1 จะมีการประชุมติดตามผลงาน Service Plan ในวันที่ 
1 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธาน  ไดส้รุปทบทวนเรื่องงบลงทุน และพิจารณาความครบถ้วนของ เอกสารสิทธิ์ครองที่ดิน มอบ ผชชบ. นาย
สมาน พรวิเศษศิริกุล ให้ด าเนินการจัดการเอกสารสิทธิ์ของทุกองค์กร ให้เรียบร้อย  
 



6 

 

ประธาน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ให้ออกแบบประเมิน ตามเกณฑ์ในระบบโรงพยาบาล ในจังหวัด 
โดยเฉพาะมีข้อใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
รพ.ป่าซาง ได้มีเจ้าหน้าทีเ่ข้าประเมินโรงพยาบาล ในส่วนของระบบน้ าและ OR ให้ท าตามแบบ ปร.4 ปร.5 ซ่ึงโครงสร้าง
พร้อม ก็สามารถด าเนินได้ ส าหรับ โรงพยาบาลลี้ ต้องพิจารณาการวางโครงสร้างระบบโรงพยาบาล 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ ได้
น าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
 

   เรื่องที่ 1 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมิถุนายน 2565 และน าเสนอในการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ในวันที่      
5 กรกฎาคม 2565 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ต่ าว่า 8.0 ต่อแสนประชากร จังหวัดล าพูน มีอัตรา 11.70 ต่อแสน
ประชากร อ าเภอบ้านโฮ่งตัวพบอัตราชี้วัดต่ ากว่าเป้าหมาย อัตรา 7.7 ต่อแสนประชากร พบมากที่สุดที่อ าเภอทุ่งหัว
ช้างอัตรา 24.80 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอป่าซาง และอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillar 
ผ่านกลไกล พชอ. ในการขับเคลื่อน และให้หมู่บ้าน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในช่วงเดือน 
มิถุนายน 2565 จังหวัดล าพูน พบอัตราที่ลดลง เทียบกับปีงบประมาณ 2564 อัตรา 22.00 ต่อแสนประชากร 
พบคนฆ่าตัวตายส าเร็จ 92 ราย  ปีงบประมาณ 2565 อัตราลดลงจ านวนร้อยละ 32.8 ส าหรับกลุ่มเปราะบาง 
ได้มีการส ารวจ จ านวน 2,876 คน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ พชอ. พชต. ด าเนินการในระดับพ้ืนที่ทุกอ าเภอ มีการ
ด าเนินการโดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน  
 
   เรื่องที่ 2 ผลการด าเนินงานของโรงเรียนเบาหวานวิทยา ได้จัดท าคลิปวิดีโอ เพ่ือเตรียม
น าเสนอ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 เนื่องในการเข้าคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน จะมาตรวจราชการ
กรณีปกติ รอบท่ี 2 จังหวัดล าพูน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ความยาว 15 นาท ี
 
ประธาน ได้เสนอวงจรในการต่อสู้กับโรค NCD ต้องด าเนินการที่ชุมชน ส่วน โรงพยาบาล ได้ด าเนินได้มีมาตรฐานดีแล้ว 
จะได้เตรียมข้อมูลน าไปสรุปผลการตรวจราชการฯ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1.1  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน(ด้านพัฒนายุทธศาสตร์)  

http://www.lamphunhealth.go.th/
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 เรื่องที่ 1 การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ อบจ. มี 2 ประเด็น 1.ประเด็นด้าน
บริการ 2. ประเด็นด้านบริหารจัดการงบประมาณ ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่อ าเภอเมือง
ได้มีการสรุปดังนี้ 1.ประเด็นด้านบริการ การจัดบริการสุขภาพท่ีจ าเป็น งานส่งเสริมสุขภาพ แนวทางท่ี 1 ได้เปิด
โอกาสให้หน่วยบริการได้ออกแบบการจัดบริการได้อิสระ การส่งรักษาฟ้ืนฟู ใกล้บ้านใกล้ใจ เอ้ือต่อบริบทของชุมชน มี
บุคลากร เพียงพอ มีอุปกรณ์ และยานพาหนะ รับส่งผู้ป่วยในชุมชน แนวทางที่ 2 ควบคุมก ากับคุณภาพมาตรฐาน ใช้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว มีคณะกรรมการทีมนิเทศ และทีมประเมิน แนวทางการรับส่งผู้ป่วย ใช้
แบบเดิมในปี 66 ต่อจากนั้นพัฒนาทีม ส่งต่อ และพัฒนาหน่วยบริการ 24 ชั่วโมง 2. ประเด็นด้านบริหารจัดการ
งบประมาณ ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ประชุมในวันที่ 30 มิถุนาย 2565 มีประเด็น 1.ค่าใช้จ่ายในการเปิดบริการ
ปฐมภูมิ ค่าจ้าง ค่าน้ าไฟ ค่าท าการล่วงเวลา ฉ 11 ค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุทั่วไป 
โดยจัดท า 3 รูปแบบ ภายใน 1 ปี ในปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ แบบที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้ CUP Board เปิด
ระเบียบเงินบ ารุงให้โอน รพ.สต.นอกสังกัดได้ แบบที่ 2 จัดสรรงบประมาณ โอนเงินชดเชยให้แก่ รพ.สต. ต่อหัว
ประชากร ในราคา 200 บาท ค่ายาสนับสนุนจากโรงพยาบาล แบบที่ 3 จัดสรรงบประมาณ โอนเงินค่ารายหัว
ทั้งหมดไปยัง รพ.สต. และต้องบริหารเงินเองทั้งหมด ข้อตกลง ในปีงบประมาณ 2566 ให้ด าเนินการแบบที่ 1 ไป
ก่อน หากส่วนกลางยังไม่ได้แก้ไขระเบียบเงินบ ารุง การโอนเงินบ ารุงให้ รพ.สต.นอกสังกัด ให้ใช้แบบที่ 2 ภายใต้
ข้อตกลงของหน่วยบริการประจ า  
 

ประธาน แบบที่ 1 การบริหารจัดการ เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ต้องขอหนังสือแจ้งจากกระทรวงให้สามารถ
จ่ายเงินบ ารุงให้ รพ.สต.นอกสังกัดได้  
 
สสอ.เวียงหนองล่อง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในกรณีที่ รพ.สต.ถ่ายโอนไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด การ
แกไ้ขต้องแก้กฎกระทรวง พ.ศ.2534 (จ่ายเงินบ ารุงให้ รพ.สต.นอกสังกัดได้)  
 
หัวหน้างานประกัน แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติม จ านวน Fix cost เท่ากับ 126.09 ต่อหัว 
 
ประธาน แจ้งให้ส่วนกลางรับข้อเสนอ แบบที่ 1 ของจังหวัด 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.1.2  กลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งการจัดสรรแบ่งวงเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)    
ปี 2566 ระดับจังหวัด     งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 1 เป็นเขต ปฏิรูปน าร่อง การบริหาร
งบค่าเสื่อมในระดับเขต ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ร้อยละ 80 ในส่วนที่การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมรอความ
ชัดเจนจาก เขตสุขภาพที่ 1 ให้หน่วยบริการจัดท าแผนไปก่อนโดยใช้วงเงินเดิมของปี 2565 ไปก่อน โดยการ
จัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องการ ของหน่วยบริการ เพ่ือที่จะเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการ
บริหารจัดการงบในปี 2566 ต่อไป 

 
ประธาน เงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 ได้มีการบริหารงบค่าเสื่อมในปี 2566 
โดยในระดับเขต จัดสรรร้อยละ 20 และในระดับจังหวัด จัดสรร ร้อยละ 80  
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นพ.สันติ วงค์ฝั้น ได้เสนอวงเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 ระดับจังหวัด กันงบประมาณ ร้อยละ 20 คงค้างไว้
ที่จังหวัด ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 60 ให้แต่ละหน่วยบริการวางแผนเตรียมการในหน่วยบริการ เพ่ือที่จะเป็นการ
เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการบริหารจัดการงบในปี 2566 ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านเวชกรรม / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน /       
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา/นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดด้านยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูนใกล้หมอ /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน /ผู้อ านวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองล าพูน/ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 
4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง        

 
4.1.2  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) แจ้งข้อมูลจ านวนแพทย์ ในระบบ 

การให้ค าปรึกษา Covid-19 แพทย์อายุรกรรม รพ.ลี้ 1 คน รพ.ป่าซาง 3 คน ส าหรับโรงพยาบาลลี้ แพทย์          
อายุรกรรม รับ การให้ค าปรึกษา จาก รพ.ลี้ และ รพ.ทุ่งหัวช้าง ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้งเดือน แต่ต้องเป็น First 
Call หากเกิน ต้อง ส่งต่อไปโรงพยาบาลล าพูน ส่วนโรงพยาบาลป่าซาง แพทย์อายุรกรรม รับ การให้ค าปรึกษา จาก
ป่าซาง บ้านโฮ่ง และเวียงหนองล่อง ถึงเที่ยงคืน ตลอดทั้งเดือน ส่วนกุมารเวชกรรม ของป่าซางจะรับ บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่ง
หัวช้าง เฉพาะเวลาราชการ ตลอดทั้งเดือน 
 
ประธาน มอบ นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ด าเนินการประชุมหารือ
เรื่องแนวทางการบริหารจัดการแพทย์ Consult Covid-19 อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 
2565 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 
นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ เสนอ Fast Track สามารถท าได้ ตามระบบ เช่นทดลองระบบก่อน และ ค่อยมาด าเนินการ
ประชุมหารือเพ่ือตกลงบริการ 
 

4.1.2  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
 เรื่องท่ี 1 การออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีก าหนด 

ในการออกหน่วย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 1 ต าบลทาป่าสัก อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าตึง หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยาบ  อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 เรื่องท่ี 2 แจ้งขอบคุณ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เนื่องใน 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 จังหวัดล าพูน ต้อนรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพ้ืนที่ของอ าเภอลี้ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต าบล  
นาทราย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน และ    วัดพระธาตุหริภูญชัยวรมหาวิหาร ขอบคุณผู้บริหารจากโรงพยาบาลล าพูน 
โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง โรงพยาบาลแม่ทา สาธารณสุขอ าเภอลี้ สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จัดเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 เรื่องท่ี 3 การบันทึกผลงานของ โปรแกรม สามหมอ หมอรู้จักคุณ การคีย์ 
ข้อมูลผ่านเว็บสามหมอ บันทึกข้อมูลรายบุคคล 4 แสนกว่าคน ผลงานล าพูนเป็นอันดับที่ 8 ของเขต ขอความ
ร่วมมือผู้บริหารหน่วยงาน ในการบันทึกข้อมูลข้อมูล รายละเอียดตามเอกสาร หรือน าออกข้อมูลผ่าน โปรแกรม 
Excel ทั้งนี้เพ่ือให้ผ่านตัวชี้วัดในปี 2566 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    

4.1.3  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

 
4.1.4  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข             

     เรื่องที่1 สถานประกอบการด้านสุขภาพ ในพ้ืนที่ ทุกหน่วยบริการ ร้านขายยา
ประเภทที่ 1 มีกฎกระทรวงบังคับใช้ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GPP ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปทุกร้าน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ โดยเฉพาะ การอยู่ปฏิบัติงานของเภสัชการ ประจ าร้านขายยา 
ตลอดเวลาท าการที่เปิดร้าน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    เรื่องที่2 การร้องเรียนผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และเครื่องส าอาง มีเจ้าหน้าที่ “ส” 
ตรวจสอบ ในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ซึ่งอาจเข้มงวดในทุกเรื่อง ขอเอกสารถ้าท าไม่ถูก อาจถูกฟ้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ แจ้งข้อมูล “ส” เป็นบุคคลที่เข้าตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และเครื่องส าอาง ในจังหวัด 
ขณะนี้มีภาคใต้ กลาง ตะวันออก 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.1.3  รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
 เรื่องที่ 1 ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2565 ใน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะตรวจราชการฯจะลงพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะตรวจ
ราชการฯจะลงพื้นที่จังหวัดล าพูน ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ช่วงเข้ารับฟัง
การน าเสนอ จาก สสจ.ล าพูนและโรงพยาบาลล าพูน ช่วงบ่ายจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการฯ และเสนอ
ผลการตรวจราชการของจังหวัดล าพูน ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวมของล้านนา 1 ร่วมกับ ผชชว./รอง ผอก.ฝ่ายการแพทย์ ของทุกจังหวัด เพ่ือน าข้อสรุปน าเสนอสรุปผลการ
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผู้ตรวจราชการ คณะผู้นิเทศ สรุปผลการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ล้านนา 1 ที่ โรงพยาบาล   สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วม
ประชุมของจังหวัดล าพูน เป็นผู้บริหารของจังหวัดไม่เกิน       10 ท่าน 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    เรื่องที่ 2 เรื่องของพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 PDPA ให้จังหวัด
ด าเนินการ ธรรมภิบาลข้อมูล และ ความปลอดภัยของข้อมูล ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน โดยมี ผชชว.เป็น
ประธาน และมีหัวหน้างาน IT เป็นเลขานุการ ส่วนในระดับอ าเภอ จะมี นางบุษบา อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด(ด้านยุทธศาสตร์) เป็นประธาน และมีหัวหน้างาน IT เป็นเลขานุการ  เพ่ือน าเอานโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รายละเอียดตามเอกสาร) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    

4.1.4 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.1.5 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา                     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลล าพูน นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์  
   
       เรื่องท่ี 1 เรื่อง ผอก.รพ.ล าพูนขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาล ที่จ่ายหนี้ UC  

โรงพยาบาลแม่ทา ป่าซาง บ้านโฮ่ง ยังคงค้าง ลี้ บ้านธิ ทุ่งหัวช้าง และเวียงหนองล่อง   
 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การจ่ายหนี้ UC ของโรงพยาบาลป่าซาง จ านวน 8 ล้านบาท 
ได้จ่ายหนี้ UC ไปจ านวน 2 ล้านบาท จะเหลือหนี้ UC อยู่ประมาณเท่ากับห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาล จ านวน     
2 ห้อง ถ้าหากได้งบประมาณ ทางโรงพยาบาลจะใช้ในการปรับปรุงห้องผ่าตัด ต่อไป  
 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและคณะ ขอรับงบประมาณ ที่สถานกงศุลญี่ปุ่น 
จ านวน 3 ล้านบาทเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับ Sub ICU ซึ่งทางสถานกงศุลญี่ปุ่น จะเข้ามาตรวจสอบสถานที่                 
ณ โรงพยาบาลลี้ ประมาณเดือน กรกฎาคม 2565  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน     
       เรื่องท่ี 1 ผู้อ านายการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง การปรับโรค Covid-19 จะเข้าสู่  

Phase โรคประจ าถิ่น อยากขอให้ โรงพยาบาลล าพูน ออกมาตรการในการดูแลผู้ป่วยโรคประจ าถิ่น ในการรักษา
และการจัดบริการจะยังคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไร เช่น 
การตรวจ ATK ทุกราย การใส่ N95  ส่วนการจัดการเรื่องการบริการ การเปิด Cohort Ward การกระทบต่อ
ผู้ป่วยโดยทั่วไป 
 
ผชชว. มีการประชุมในกรณีผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทั่วไป มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว ส่วนโรงพยาบาลชุมชน กรณี
เป็นผู้ป่วยรับรักษาเป็นผู้ป่วยใน จะต้องปฏิบัติเหมือน ผู้ป่วยวัณโรค แยกห้องเท่านั้น ไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป หาก
ห้องเต็มต้องส่งมาโรงพยาบาลล าพูน (ผู้ป่วยสีเหลือง) 
 
นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ ผู้ป่วยสีเหลือง รับเป็นปกติอยู่แล้ว มีห้องแยก Cohort ward Sub ICU สามารถส่งมาได้
ตลอดเวลา  
 
นพ.สันติ วงค์ฝั้น หอผู้ป่วยทางเดินหายใจ หาก โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างเต็ม ประสาน โรงพยาบาลลี้ และ 
โรงพยาบาลล าพูน ตามล าดับ ส่วน ATK ไม่สามารถเบิกได้  เบิกได้กรณีแพทย์สงสัยและได้ด าเนินการตรวจเท่านั้น 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

       เรื่องท่ี 2 ผู้อ านายการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง การตรวจประเมิน HA เพ่ือรับรอง 
คุณภาพของโรงพยาบาล โดยระบบ Zoom meeting ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง โรงพยาบาลแม่ทา 
โรงพยาบาลบ้านธิ  สามารถผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ต้องท าเอกสารข้อเสนอแนะในบางข้อประกอบ ในทุกโรงพยาบาล 
เมื่อส่งแล้วก็จะได้การรับรองการต่ออายุ HA จ านวน 2 ปี 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง             ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่1 เชียงใหม่     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัยราม             ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.8 เรื่องของโรงพยาบาลล าพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองล าพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ       
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           เรื่องที่ 1 สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง  เรื่องแจ้งจากการประชุม
พิจารณา รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต ผลการพิจารณา ชนะเลิศ รพ.สต.บ้านยางอ้อย จังหวัดล าปาง รองชนะเลิศ      
รพ.สต.สันมะนะ จังหวัดล าพูน รพ.สต.เมืองปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รพ.สต.บ้านตลาด จังหวัดเชียงใหม่ 
สาธารณสุขอ าเภอดีเด่น สาธารณสุขอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รองชนะเลิศ สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน สาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง สาธารณสุขอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รพ.สต.พ้ืนที่
พิเศษ ชนะเลิศ รพ.สต.แม่ข่า อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รองชนะเลิศ รพ.สต.เมืองน้อย อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจะด าเนินการแข่งขันในระดับภาค วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 ที่จังหวัดพะเยา  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

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 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 Covid-19 จะเข้าสู่โรคประจ า 

ถิ่น ประเด็นการด าเนินงานต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน สัปดาห์ ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2565 ล าพูนมีผู้ป่วย Covid-19 
เฉลี่ย 291 รายต่อวัน มีแนวโน้มสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 5 ราย ความพร้อมเตียงใน
โรงพยาบาล ICU 12 เตียง Sub ICU 51 เตียง การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ประชากรทุกกลุ่มอายุ ได้ร้อยละ 50 
เข็ม 2 ได้ร้อยละ 84.94 ในผูสู้งอายุ เข็ม 1 ร้อยละ 79.87 เข็ม 2 ร้อยละ 77.96 เข็ม 3 ร้อยละ 45.78 ส าหรับ
กลุ่มเสี่ยงจะไม่มีการกักตัว แต่จะใช้มาตรการ SQ จ านวน 10 วัน ตรวจ ATK ใน Day 5,10 หากมีอาการป่วยให้
ตรวจทันที ส่วนกรณีผู้ป่วย จะต้องกักตัว 10 วัน จะต้องมีใบรับรองในการกักตัวผู้ป่วยขึ้นทะเบียน และใบรับรอง
แพทย์ ส าหรับ สปสช.ในการประกาศ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ยังรักษาฟรีตามสิทธิ์ แต่จะยกเลิก CI HI 
Hospitel แต่ยังคงเดิมส าหรับ Out patient Self Isolate การรายงาน Case ให้ทุกโรงพยาบาล รายงานผ่าน API 
เป็นหลัก ส าหรับโรงพยาบาลเอกชนที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ API ให้ด าเนินการติดตั้ง โดยขั้นตอนการด าเนินงาน
สามารถติดต่อ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   เรื่องท่ี 2 จะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน 

การด ารงต าแหน่งตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ส าหรบัจังหวัดล าพูนแต่งตั้งครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2559  
ครั้งที่ 2 26 กรกฎาคม 2562 จะหมดวาระใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีจ านวน 5 ท่านที่จะหมดวาระ 1.
ผอก.รพ.ป่าซาง ผอก.รพ.แม่ทา สสอ.เมือง สสอ.ป่าซาง และ ผอก.รพ.หริภูญชัยเมโมเรียล เป็นไปตามมาตรา 20 
(4) ส าหรับ คณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้ง แทน คณะกรรมการฯที่หมดวาระ ประกอบด้วย ผอก.รพ.ลี้ ผอก.รพ.บ้านธิ 
สสอ.แม่ทา สสอ.ทุ่งหัวช้าง และ ผอก.รพ.ศิริเวช 
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สสอ.ทุ่งหัวช้าง เนื่องจากระยะทางไกล ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
 
ประธาน  ได้มอบให้ทางอ าเภอ ได้พิจารณา ส่งรายชื่อมาอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         4.12.5  กลุ่มกฎหมาย        ไม่มีเรื่องแจ้ง        
        

         4.12.6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
   เรื่องท่ี 1 การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล  

จากหนังสือกระทรวง /ว8  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่องการบริหารจัดการหนี้ของหน่วยบริการ Cash Ratio 
หนี้สูงสุดอยู่ที่ รพ.แม่ทา 3.15 ต่ าสุดอยู่ที่ รพ.บ้านธิ 1.02 ส่วนสถานการณ์เงินบ ารุงหลังหักหนี้สิน แนวโน้มส่วน
ใหญ่จะมีแนวโน้มลดลง การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการ ให้ด าเนินการ 1.จ่ายหนี้ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ไม่ให้เกิน 1 เดือน 2.หนี้สาธารณูปโภคค้างจ่าย ไม่ให้เกิน 1 เดือน 3.เร่งช าระหนี้ค่ารักษาตามจ่ายภายในจังหวัด 
ส าหรับหน่วยบริการที่มี Cash Ratio น้อยกว่า 0.5 ให้ด าเนินการ 1,2, และ 3 หากหน่วยบริการได้ด าเนินการ แล้ว
ยังพบว่ามี Cash Ratio มากกว่า 2 ให้ด าเนินการท าแผนพัฒนาโรงพยาบาล ประกับด้วย EMS Environment 
Modernize Service 
 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง ประเด็นที่โรงพยาบาลมี Cash Ratio มากกว่า 2 ต้องพิจารณา กรณีท่ี
โรงพยาบาลมีเงินกันจากท่ีอ่ืนมาฝากไว้ที่ โรงพยาบาล ท าให้คิดค่า Cash Ratio มากกว่า 2 
 
ประธาน ให้กลุ่มงานประกันสรุป สถานะของโรงพยาบาล ตามเงื่อนไข ว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่อย่างไร  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

   เรื่องท่ี 2 งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 1 เป็นเขต 
ปฏิรูปน าร่อง การบริหารงบค่าเสื่อมในระดับเขต ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ร้อยละ 80 ในส่วนที่การบริหารจัดการ
งบค่าเสื่อมรอความชัดเจนจาก เขตสุขภาพท่ี 1 ให้หน่วยบริการจัดท าแผนไปก่อนโดยใช้วงเงินเดิมของปี 2565 ไป
ก่อน โดยการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องการ ของหน่วยบริการ เพ่ือที่จะเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่
จะมีการบริหารจัดการงบในปี 2566 ต่อไป 
 
ประธาน ให้กลุ่มงานประกันแจ้งกรอบเวลาในการจัดด าเนินการ รวมทั้งความส าคัญของ ทุกหน่วยตั้งแต่ ปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสอดคล้องกับเขตสุขภาพอย่างไร 
 
ประธาน ให้กลุ่มงานประกันแจ้งกรอบเวลาในการจัดด าเนินการ รวมทั้งความส าคัญของ ทุกหน่วยตั้งแต่ ปฐมภูมิ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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         4.12.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.8  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

         4.12.9 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

         4.12.10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง       
        
         4.12.11 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                 แจ้งในวาระ       
 

         4.12.12 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.13  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
                           
   เรื่องท่ี 1 การด าเนินงานด้าน ยาเสพติดประเภท 5 กัญชาและกัญชง 

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศรายชื่อ ยาเสพติดประเภท 5 สิ่งที่เป็นยาเสพติดของ กัญชาและกัญชง คือสารสกัด
ที่มี THC เกินร้อยละ 0.2 ส าหรับการขอใบอนุญาตกัญชาและกัญชง ปัจจุบัน เฉพาะที่มีการท า สารสกัดเท่านั้น 
นอกนั้นสามารถด าเนินการได้ ส าหรับการควบคุม ทางองค์การอาหารและยาจะออก พรบ.กัญชาและกัญชง ช่วง
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 

   เรื่องท่ี 2 การจดแจ้ง กัญชาและกัญชง ในระดับจังหวัดของจังหวัด 
ล าพูน พบว่ามีมากที่อ าเภอเมือง และ อ าเภอป่าซาง โดยวิธีการปลูกกัญชา จะมากกว่า กัญชง เนื่องจากเชิงพาณิชย์
มีมากกว่า 

   เรื่องท่ี 3 การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ของเขตสุขภาพที่  
1 กัญชากัญชงพืชเศรษฐกิจสู่ความเป็นลานนา HUB สามารถเข้าประชุมได้ทั้ง On Site และ On Line รายละเอียด
ตามเอกสาร 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
เลิกประชุมเวลา   เวลา  17.00  น. 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....           
              (นายมนตรี อินแสง)                               
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ            
                                                บันทึกการประชุม    

ลงช่ือ) …………………….......................                                            
                 (นางบุษบา อนุศักดิ์)                                                   
      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ  

         รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านยุทธศาสตร์) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   

         


