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สรุป ข้อสั่งการ มอบหมายจากประธานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 8 /2565 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

        1.1 ขอให้มีการน าปัญหาการฆ่าตัว
ตาย มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใน
หลายองค์ประกอบ Multi secter 
Appoach/Health Problem 

ในปี 2565 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้มีการ
น าเสนอสถานการณ์ปัญหา และการวิเคราะห์ข้อมูลมา 
อย่างต่อเนื่อง ในที่ประชุมคณะกรรมการกรมจังหวัด และ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข 
ทุกเดือน ตลอดจนมีกิจรรม ถอดบทเรียนดูแลจัดการผู้ป่วย
รายกรณี (Case Conference) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบของปัญหาเชิงลึก(Multi sector approach 
โดยสสจ.ได้สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการ
ปัญหาผู้ท าร้ายตนเองให้กับ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของจังหวัดล าพูน 
เพ่ือเสริมสร้างพลังของเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิในการแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง อยู่
ระหว่าง ด าเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) เพ่ือจะเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน 
และ กลุ่มเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
ล าพูน 

กลุ่มงาน NCD 

        1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้เก็บ
รายการข้อมูลในทุกสถานบริการ ตาม
รายการที่ก าหนด 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าการจัดการเตรียมความพร้อม ดังนี ้
1.รายการครุภัณฑ์ 
ให้ส่งมอบตามทะเบียนครุภัณฑ์ที่ปรากฏว่า รพ.สต.เป็นเจ้าของ ไม่
ว่าจะช ารุดเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ระหว่างปี ให้ส่งมอบท้ังหมด และ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจ าหน่าย
ภายหลังการตรวจสอบด าเนินการตามระเบียบก าหนด และหาก
พบว่าครุภัณฑ์ใดที่ปรากฎตามทะเบียน รพ.สต.ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครอง หรือครุภัณฑ์ใดที่ได้ยืมมาให้ส่งคืนเจ้าของ และหาก
เป็นของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ส่งคืนไปที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ พร้อมท าหนังสือแจ้งการส่งคืนและแจ้งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบกรณี รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปรากฏหลักฐาน
ทะเบียนและไม่มีการน าไปจดทะเบียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบเพื่อด าเนินการจดทะเบียน และ
ค้นหาเล่มทะเบียนกรณีที่เล่มทะเบียนไม่ได้อยู่ที่ รพ.สต. และหาก 
รพ.สต.ใดมีความประสงค์จะน ารถไปใช้งาน ให้ท าหนังสือแสดงความ
ประสงค์ขอรับโอนถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหากไม่
ประสงค์จะน าไปใช้งานให้ท าหนังสือส่งคืนแจ้งส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเพื่อแจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และให้น ารถ
ส่งคืนไปไว้ท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

นายสมาน       
พรวิเศษศิริกุล 
ผชชบ./บริหาร 
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ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
            ๒. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ให้ รพ.สต. กรอบแบบฟอร์มการส่งคืนท่ีราชพัสดุ(แบบ ทบ.๖) ส่งให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนโดยเร็ว ซึ่งได้ส่งแบบฟอร์มให้ 
รพ.สต.แล้ว เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกการ
เป็นผู้ใช้ประโยชน์ และให้ อบจ.ด าเนินการเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุให้ รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้
กรอบแบบฟอร์ม(แบบ ทร.๐๔)กรณีที่สิ่งก่อสร้างไม่ได้สร้างบนที่ราช
พัสดุให้กรอบแบบฟอร์ม(แบบ ทร.o๕ ส่งคืนให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูนเพื่อจะด าเนินการขอข้ึนทะเบียนโดยเร็วอาคารที่ได้รื้อ
ถอนไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งการตัดจ าหน่ายออกจากทะเบียน ให้กรอก
แบบฟอร์ม(แบบ ทร.๑๑) ส่งคืนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนเพื่อจะด าเนินการขอขึ้นทะเบียนโดยเร็ว 
และกรณีนี้ หากไม่พบหลักฐานการจ าหน่าย ให้ตั้งคณะกรรมการ ์ 
คน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าได้มกีารจ าหน่ายไปแล้วเมื่อใด น าวัสดุ
สิ่งของไปใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายอย่างไร ได้น าเงินส่งคืนคลังกรณี
ที่ได้จ าหน่ายขายทอดตลาด 
 

 

           1.3 เป้าหมาย โครงการ แสงน า
ใจ ไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน
อัมพาต คร้ังที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ WALK 
RUN BIKE FIGHTING STROKE 8  
โรงพยาบาลศิริราช และ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ท าข้อมูลความ
คืบหน้าของการสมัคร เป็นตารางแบบ
รายวัน 

ข้อมูลความคืบหน้าของการสมัคร โครงการ แสงน าใจ ไทย
ทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต คร้ังที่ 8 เฉลิมพระ
เกียรติ WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 8  
โรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล 
เป้าหมาย 1,000 คน ผลงานได้ จ านวน 1,093 คนเกิน
เป้าหมาย 
 

นางพวงผกา     
สุริวรรณ /      
ส่งเสริมฯ 

           1.4 ให้ก าหนด ระยะเวลาในการ
รายงานผล Psycho autopsy มาท่ีจังหวัด 
โดยมีทีมงาน จิตแพทย์โรงพยาบาลล าพูน 
ทีมจิตเวช จาก ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดและพ้ืนที่ โดยน าผลที่ได้ มีปัจจัย 
และจุดส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ป้องกัน ประเด็น 1.สิ่งค้นพบที่จะพัฒนา
ต่อทางการแพทย์ 2.ปัญหาชีวิตทางสังคม
และหนี้สิน 

ปีงบประมาณ 2566 จะได้ก าหนดให้ทุกอ าเภอท าการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย ( Psycho- Autopsy) ตาม 
แนวทางมาตราฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวช ของ Suicide 
หรือ Suicidal SDV, Fatal โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 
8 อ าเภอ 38 ต าบล 74 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 
2565 ทั้งนี้จะได้มีหนังสือสั่งการแจ้งแนวทางไปยังพ้ืนที่ 
ต่อไป (รายละเอียดอยู่ในสไลด์น าเสนอ วาระการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดล าพูน ใน การ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน คร้ังที่  9 / 2565 วันที่  30 
กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน) 
 
 
 

NCD 
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ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     1.5ให้ตรวจสอบข้อมูล 9 ประเด็น
ของภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต.ให้เสร็จสิ้น 
ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ด้าน การเงิน 
งบประมาณ ทรัพย์สิน และบุคลากร  
 

ด้านงบประมาณ ได้ส ารวจยอดเงินประจ างวดของ รพ.สต.ทั้ง ๑๑ 
แห่ง แล้วไม่มียอดงบประมาณคงค้างด้านการเงิน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ ติดตามลูกหนี้เงินยืม การส่งใช้เงินยืม ไม่มียอดคง
ค้างทั้ง รพ.สต.และ สสจ.การใช้ใบเสร็จรับเงินได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ
ให้โดยให้ท าการปรุหรือเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ในเล่มที่ใช้ไม่
หมดหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้มีการน ากลับมาใช้ได้
อีก และให้ส่งคืนเล่มที่ยังไม่ได้ใช้งานให้ รพ.ที่สนับสนุนหรือที่เบิก
ใบเสร็จมา และจะต้องใช้ใบเสร็จของ อบจ.ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ให ้    ประสานงานแจ้งให้ อบจ.ทราบและเบิกมาล่วงหน้า 
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ต่อเนื่อง 
 

ด้านบัญชี ได้แจ้งให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีให้ 
รพช.แม่ข่าย โดยเร็วและให้แม่ข่ายรวบรวมข้อมูลภายในวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ และสสจ.จะต้องส่งรายงานให้กองคลัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ รพ.
สต.ด าเนินการแจ้งธนาคารเพื่อเปลี่ยนรหัสหน่วยงาน(CIF) จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรหัสกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้ังนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ได้ให้
ค าแนะน าและส่งตัวอย่างหนังสือให้ รพ.สต.แล้ว 

ยุทธศาสตร์/
บริหาร 

1.6 การจัดการในโรงเรียน
เบาหวานวิทยา มีทั้งประเด็น Non 
Pharmaco และ Pharmaco ส่วนการ
ตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด ให้พ้ืนที่ 
Screening Status ของผู้ป่วยเบาหวาน 
ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 
Service Plan NCD ให้ขับเคลื่อน ในส่วน 
Pharmaco ส่วน Non Pharmaco 
(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)  และการจัดการ 
HbA1C ในภาพรวมจังหวัด เพื่อลด Cost 
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

 

จ านวน ผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมดจังหวัดล าพูน ปี 2565 ที่
ได้รับการตรวจ HbA1C  ร้อยละ 51.16 ส่วน การจัดการ 
HbA1C ในภาพรวมจังหวัด เพ่ือลด Cost ค่าตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

NCD 

1.7 ให้หน่วยงานต้องลงระบบ 
E-Manifest ได้แก่โรงพยาบาลรัฐ /เอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์
การแพทย์เทศบาล คลินิกเอกชน คน สัตว์ 
ห้องปฏิบัติการ ด าเนินการภายใน 10 
กันยายน 2565 

 

สรุปทุกอ าเภอลงข้อมูลของโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน ครบ 100% ในส่วนคลินิค
เอกชนรวมทั้งหมด 196 แห่ง ลงทะเบียนมาจ านวน 177 
แห่ง ขาด 19 แห่ง รายละเอียดคือ อ าเภอ แม่ทา ป่าซาง 
ทุ่งหัวช้าง ลงได้ครบ  
        ขาดอ าเภอเมือง 9 แห่ง บ้านโฮ่ง 4 แห่ง ลี้ 12 แห่ง 
บ้านธิ 2 แห่ง และเวียงหนองล่อง 1 แห่ง ในการนี้ ทางกลุ่ม
งานได้ส่งรายละเอียดโดยตรงให้ผู้รับผิดชอบในอ าเภอเพ่ือ
ติดตามให้ครบต่อไป ภายใน 30 กันยายนนี้ 
 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ 



4 

 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.8 การบริหารจัดการ โรควัณ

โรค (1) นิยาม Close Contract (2) 
ออกแบบ Screening Area รังโรค เชิงรุก 
(2.1) เพ่ิมโอกาส Screening X-ray (3) 
ออกแนวทาง Team Expert เชิงรุก (4) 
ออกแนวการค้น Latent TB (5) ก าหนด
เป้าหมายที่สามารถตรวจพบได้ (6) 
ออกแบบการรักษาให้ตายน้อยลง 

งานวัณโรค มีนิยาม Close Contact ที่ชัดเจน มีการ
ออกแบบ Screening Area ในการก าหนดพ้ืนที่ในการ
ตรวจ CXR เชิงรุก มี Mr.TB รายอ าเภอ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝั่ง
ทางสาธารณสุขอ าเภอเป็นทีมในการท างานเชิงรุก และ
ประสานการท างานในCUP มีแนวทางการคัดกรอง Latent 
TB ที่ชัดเจน และมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองปี 
66 จากข้อมูลปี 65 ในโปรแกรม NTIP และมีสร้าง
แนวทางใหม่ ชื่อว่า  New TB ServiceModelซ่ึงประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาวัณโรคอย่าง
ครบวงจร และทาง Mr.TB. จังหวัด (ท่านว.) จะได้ท าการ
ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานวัณโรคในปี 2566 ผ่าน
ระบบzoom ในต้นปีงบประมาณ 

CD TB 

 

 
 


