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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่9 /2565 

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. นางภาวิณี   เอ่ียมจันทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
3. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
4. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
6. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
7. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม   
8. นางบุษบา  อนุศักดิ์            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านยุทธศาสตร์ 
9. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
10. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
11. นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12. นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
13. น.ส.จรินทร์ยา     กันพรมกาศ    (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
14. นางอรทัย  ดวงอินทร์  (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
15. น.ส.ฐิตารีย ์  เตโจ   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลใกล้หมอ ล าพูน 
16. นายรักษ์  ตนานุวัฒน์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน 
17. นายพงษ์นรินทร์  จินดา   (แทน) อ านวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองล าพูน 
18. ว่าที่ร้อยโทโฆษิต       กัลยา   ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
19. นายวัชระ  สนธิชัย    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหริภุญชัยราม 
20. นางเกตุสุดา   ชินวัตร   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
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  อรรคสีวร  รก.สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
27. นายสุรยุทธ  ประอินทร์  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
28. นายพงศกร           ตันติวรางกูร  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอลี้  
29. นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
29. นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
30. นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลี้  
31. นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
31. นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
32. นายพรชัย  หาญต๊ะ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 



2 

 

33. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
34. นางพัชรี  วีรพันธุ์                       หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
35. นายสาธิต    เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
36. นางสาวฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
37. ส.ต.ต.วชิฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
38. นายปิยะดนัย  สุธีรพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
39. นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
40. นายไกรศิลป์ ศิริวิบูลย์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
41. นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
42. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสต์สาธารณสุข 
43. นายพัฒฑณา        อินทะชัย        รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
44. นางชญาก์ทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
45. นายมนตรี     อินแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
46. นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   

      
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นายปรีชา  เครือธง                       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางพิกุล  วิริยา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวจริยา  จันทกรกุล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นาธีราภรณ์  ภาณุสัณท์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสาวรรินท์ทิวา ปราณปราชญ์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
10. นายกฤษฎา           ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
11. นางสาวธิดารัตน์     โพธพิฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน   
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
3. นายเจตน์  วังแจ่ม    ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านระบาดวิทยา 
4. นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
5. นายเนตร  พงษ์ตุ้ย    สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระพิเศษ  พิธีมอบประกาศนียบัตร 

   เรื่องท่ี 1 มอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN 
Hospital 

เรื่องท่ี 2 มอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นแบบของจังหวัด 
ล าพูน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และท่ีประชุมร่วมแสดงความยินดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1 การถ่ายโอนภารกิจ ได้ด าเนินการตามขั้นตอน และให้สรุปในวาระของ      

กลุ่มงาน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางสุวิมล ทิพย์ชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ รก.หัวหน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข เรื่องแจ้งจากการประชุม คณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565    
ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
 
                                     เรื่องที่ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แนวการ
ด าเนินงาน โรคโควิด 19 และการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แต่ยังต้องมีการปฏิบัติ 2U 
คือ Universal Prevention และ Universal Precaution การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                     เรื่องที่ 2 เฝ้าระวังสภาพอากาศ และเรื่องอุทกภัย จากพายุไต้ฝุ่น "โนรู" บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 กันยายน 2565 ลักษณะเช่นนี้ท าให้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝน
ตกหนักหลายพ้ืนที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน
และน้ าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ าไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่ม ส่วนทางด้านสาธารณสุขต้องเฝ้าระวัง
ด้านโรค และหากได้รับผลกระทบให้รายงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือให้การช่วยเหลือ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                     เรื่องที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน  ซึ่ง
จังหวัดล าพูน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 185,253 ครัวเรือน ประชากร 401,139 คน ณ ธันวาคม 2564 พบคนจนเป้าหมาย
จากระบบ TPMAP 5,756 ครัวเรือน ร้อยละ 3.11 กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กลุ่มเปราะบาง 33,000 ครัวเรือน ร้อยละ 17.81 กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม (เปราะบาง) 3,460 ครัวเรือน ร้อยละ 1.87
ให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา จ านวน 4,905 ครัวเรือน เป็นเงิน 22,300,570 บาท 
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                                     เรื่องที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กล่าวอ าลาข้าราชการประจ าจังหวัดล าพูน เนื่องใน
โอกาส เกษียณอายุราชการ และขอบคุณส่วนราชการประจ าจังหวัดล าพูน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการท างานของจังหวัด
ล าพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส าเร็จลล่วงไปด้วยดี 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เรื่อง แจ้งการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 1 ครั้งที่ 9 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ประเด็นที่ 1 การด าเนินการ Big Rock ที่ ๔ Financial ปี ๒๕๖๕ มีการด าเนินการ
รวบรวมเงินกองทุนพัฒนาเขตปี ๒๕๖๕ ประมาณ ๑00 ล้านบาทเพ่ือบริหารจัดการในภาพเขตฯ ส่วนเงินกองทุน
ประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งยั งไม่ได้มีการขับเคลื่อน ปี ๒๕๖๖ จะมีการ
ขับเคลื่อนทั้งสองกองทุนให้มากขึ้น 
 
   ประเด็นที่ 2 การถ่ายโอน รพ.สต. ไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด การบริหารจัดการ
งบประมาณ (Fix cost) อยู่ระหว่างการออกแบบการจัดสรรเงินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย
คณะกรรมาธิการมอบให้ กองเศรษฐกิจสุขภาพ ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมด าเนินการออกแบบโมเดลการจัดสรร ซึ่งจะแล้วเสร็จช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (ซึ่งอาจจะไม่ทัน วันที่ 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๕) ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนเงิน (Fix cost) ไตรมาสที่ ๑ ไปก่อน สัดส่วนบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ซึ่งจะท าให้การให้บริการประชาชนมีปัญหาแนวทางแก้ไข ให้บุคลากรที่ไม่ได้โอนย้าย ให้อยู่ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน โดยใช้อ านาจ ผวจ.มอบ นพ.สสจ.ด าเนินการ (จ.ล าพูน ใช้แนวทาง พิจารณาจัดสรรบุคลากร
ไปปฏิบัติงาน ในลักษณะการเดินทางไปปฏิบัติราชการหมุนเวียนสัปดาห์ละ ๑-๒ วัน) 
 
   ประเด็นที่ 3 ความก้าวหน้าของโครงการแสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน
อัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ปิดการรับสมัครไปแล้ว ยอดจ านวนผู้สมัครของเขตสุขภาพที่ ๑ มีจ านวน 
๘,๕๙๙ คน (จ.ล าพูน เป้าหมาย 1,000 คน มีผู้สมัคร ๑,0๙๓ คน) ยอดเงินที่เขตจะได้รับการสนับสนุนหลังหกั
ค่าใช้จ่ายประมาณ ๙๘๑,๑๖๕ บาท ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งโอนเงิน    
รอบท่ี 1 จ านวน ๑๗๙,๖๘๕ บาทแล้ว และให้รวมเป็นเงินกองทุนไว้ที่เขตฯ เพ่ือใช้ในเรื่อง Stroke, การลด NCD, 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยจะหารือกับ คณะกรรมการ Service Plan สาขาที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
   ประเด็นที่ 4 แผนการด าเนินงานผลิตและกระจายยาสมุนไพรเขตสุขภาพที่ ๑ มูลค่า
การใช้ยาปี ๒๕๖๕ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๔ และในปี ๒๕๖๖ และมีแผนการจัดซื้อร่วมเภสัชภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต พัฒนาสายการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิต และมีการก าหนดราคากลางยาให้ขายเท่ากันทุกโรงงาน รวมถึง
เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายนอกเขตสุขภาพ ขอความร่วมมือโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่๑ จัดซื้อและสนับสนุนการ
ใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์กัญชาจาก โรงงานผลิตยาสมุนไพรของเขตสุขภาพที่ ๑ ทั้ง ๕ แหล่งการผลิต ทดแทน
ยาแผนปัจจุบัน + First line drug ด าเนินการตาม ตัวชี้วัดของโรงงานผลิตยาสมุนไพร เขตสุขภาพที่  ๑              
ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป 
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   ประเด็นที่ 5 การเงินและการคลัง สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑ 
ภาพรวมมีสินทรัพย์รวมเกิน ๑0,000 ล้านบาท แนวทางการด าเนินการเงินพัฒนาสุขภาพเขตฯ ปี ๒๕๖๖ มีวิกฤติ
ทางการเงินการคลังค่อนข้างดี เนื่องจากได้รับเงินจัดสรรจากงบโควิด และสถานการณ์โรงพยาบาล  ที่มีความเสี่ยง  
Cash Ratio ต่ าต้องติดตามสถานการณ์ว่ามีผลต่อการด าเนินงานของ โรงพยาบาลมากน้อย เพ่ือรองรับการถ่าย
โอน เขตสุขภาพ จัดสรรตามหลักการเดิม (๒% Basic payment) รพ.ระดับ A - M๒ งบฯ ๔๓,๕0๔,๖๘๓ บาท 
บริหารจัดการระดับเขต รพ.ระดับ F๑ - F๓ งบฯ ๕๔,๒๙๔,๙๗๐ บาท  
 
   ประเด็นที่ 6 การติดตามรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน/งบเงินกู้ เขตสุขภาพท่ี ๑ 
กรอบวงเงินงบลงทุนปี ๒๕๖๗ ระดับเขต ๕0๐ ลบ. ระดับล้านนา ๕0๐ ลบ. การจัดล าดับความส าคัญ ระดับเขต
จะพิจารณาจากงบประมาณ ปี 25๖๖ และปีก่อนๆ ที่จังหวัดยังให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ และเป็นรายการที่ 
สอดคล้อง และส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขต  
 1.งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้รับการอนุมัติ ๔๖ รายการ ระดับจังหวัดได้
ด าเนินการไป เรียบร้อย ๔0๐+ ลบ. ระดับเขต ๑๐๙ ลบ. (งบค่าเสื่อมของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนชะลอไว้ก่อน รอความ
ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ) งบค่าเสื่อม ให้ทุกจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายในส่วนงบค่าเสื่อมที่เหลือ และ
ตรวจสอบปัญหา การด าเนินการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดในระบบ 
 2.งบเงินกู้โควิด ๑๙ ให้แต่ละจังหวัดก ากับ ติดตามการลงบันทึกในระบบ ให้ตรงกับส่วนกลางใน
การด าเนินงานของปีงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างขอบเขตงาน รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผน 
 
   ประเด็นที่ 7 รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเขต
สุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 1.โครงการการเข้าถึงยากลุ่ม LAMA เพ่ือลดความรุนแรงและการชะลอการ Admit ในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังประจ าปี ๒๕๖๕ 
 2.โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้การปฏิรูปเขตสุขภาพที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ มีการด าเนินการแล้ว ทั้งในระดับเขต และระดับจังหวัด โดยมีการจัดตั้งทีมและออกแบบการพัฒนาพ้ืนที่
น าร่องพ้ืนที่ต้นแบบ การติดตาม และถอดบทเรียน Clinical Outcome ที่ร่วมกับ Service Plan NCD ในส่วนของ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการ 
 3.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑ ได้รับสนับสนุนงบฯ ใน     
ไตรมาสที่ ๓ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการออกไปจนถึงมีนาคม ๒๕๖๖ 
เพ่ือด าเนินการในระดับเขต และระดับจังหวัด ในการด าเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly City) 
(ในส่วนของ จ.ล าพูน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯและกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ด าเนินการ ที่       
อ.เมือง และ อ.เวียงหนองล่อง)  
   ประเด็นที่ 8 การด าเนินงาน Service plan และประเด็นส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ จากทั้งหมด ๑๗ สาขา ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๑0 สาขา ที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ เพราะได้
งบประมาณล่าช้า ประกอบกับการจัดท าแผนที่ผ่านมาประกาศช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ        
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีแผนการด าเนินงาน พิจารณาแผนงาน โครงการ Service Plan และ 
ประเด็นส าคัญ ส่งภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการปี ๒๕๖๖) ส่งโครงการ 
Big Rock และนโยบายเขต (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕) เริ่มด าเนินการตามโครงการ(มกราคม – มีนาคม   
25๖๖) โดยขณะนี้มี Service Plan และประเด็นส าคัญที่ส่งแล้ว มีจ านวน ๒๓ สาขา ยังไม่ได้ส่ง จ านวน ๔ สาขา 
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โดยมีการพิจารณาโครงการตามกิจกรรม ครุภัณฑ์/เวชภัณฑ์ (ให้ Service Plan และประเด็นส าคัญ จัดท า GAP 
และชี้เป้าหมาย โดยผ่านคณะกรรมการระดับล้านนา พิจารณาและน าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารเขตฯ พิจารณา) 
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (เสนอให้ด าเนินการจัดในรูปแบบ Online เช่น คลิป VDO Line OA เป็นต้น) กรณี
นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (การจัดสรรงบประมาณครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) และกรณีอ่ืนๆ 
(สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร) 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ ได้
น าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
 

   เรื่องที่ 1 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 และได้เป็นต้นแบบ Key Success Factor ในการด าเนินการ โดย กรม
สุขภาพจิต ได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการ แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ลงสู่ระดับพ้ืนที่ ในส่วนของสถานการณ์ อัตรา
การฆ่าตัวตายส าเร็จ เกณฑ์ต่ าว่า 8.0 ต่อแสนประชากร จังหวัดล าพูน มีอัตรา 18.45 ต่อแสนประชากร พบมากที่สุดที่
อ าเภอทุ่งหัวช้างอัตรา 24.78 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอลี้ ทุ่งหัวช้าง เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน  การ
ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ใช้เชือกผูกคอ พบมากท่ีสุด ร้อยละ 83.00 ในช่วงเดือน กันยายน 2565 จังหวัด
ล าพูน พบอัตราที่ลดลง เทียบกับปีงบประมาณ 2564 อัตรา 22.66 ต่อแสนประชากร พบคนฆ่าตัวตายส าเร็จ   
92 ราย  ปีงบประมาณ 2565 พบคนฆ่าตัวตายส าเร็จ 74 ราย อัตราลดลงจ านวนร้อยละ 19.50 การด าเนินการ
โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillars ผ่านกลไกล พชอ. ในการขับเคลื่อน และให้หมู่บ้าน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ พชอ. พชต. พชม.ด าเนินการในระดับพ้ืนที่ทุกอ าเภอ มีการด าเนินการโดยมีนายอ าเภอ
เป็นประธาน ซ่ึงประเด็นหลัก การด าเนินงานเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ผ่านการประชุมของ    
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ  
    การสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย ปี  2566 ( Psycho- Autopsy ) วัตถุประสงค์ 
1.Problems control  2.Problem prevention 3.Gain new or unknown knowledge เป้าหมาย Suicide 
หรือ Suicidal SDV, Fatal โดยมีเครื่อง คือ แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือการกระท ารุนแรงต่อ
ตนเอง Self-Directed Violence (SDV) 
    การตรวจเยี่ยม นิเทศ จากกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565          ณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ประเด็นนิเทศ : 
    1.การดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    2.การดูแลกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (Care Plan) หรือการ
สนับสนุน ติดตามช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลสุขภาพจิต 
    3.การประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมหลักสูตร Core Intervention ของกรม
สุขภาพจิต 

http://www.lamphunhealth.go.th/


7 

 

    โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทรล าพูน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
    1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต ทักษะชีวิต และ
ระบบฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย 
    2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบส่งต่อและระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขต
สุขภาพที่ 1 
 
   เรื่องที่ 2 การตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด ให้พ้ืนที่ Screening Status  ของผู้ป่วย
เบาหวาน ร้อยละ 70 ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 28,940 คน ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  HbA1C ร้อยละ 
27.40 โดยมีค่า HbA1C ต่ ากว่า 7 ร้อยละ 51.00 
 
นพ.สันติ วงค์ฝั้น การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ HbA1C ใช้เงินกัน คิดสัดส่วนผู้ป่วยและกระจายเงินลงไปใน
อ าเภอ จ านวนค่าบริการ การตรวจ 100 บาท โดยงานประกัน เคลียข้อมูลการตรวจ HbA1C เงินกัน ร้อยละ 20 
และในระยะยาวควรมีสอบราคาค่าตรวจ HbA1C ให้ได้ราคา 80 บาท (รพ.ล าพูน) 
 
นพ.นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร  มีการประชุมคณะกรรมการ SP NCD วันที่ 15 กย.65  ณ รพ.ป่าซาง  โดย    
นพ.นิมิตร  อินปั๋นแก้ว ประธานยุทธศาสตร์  ปี 2566 มีมติในที่ประชุม 
           ก าหนดเป้าหมาย  
 1. Nep free Setting    ได้แก่ ในสถาบริการ 100 %/ 
 2. กลุ่มผู้ป่วยเขียวเหลือง ส่งต่อ รพ.สต.  DM 30%   HT 60% 
 3. โรงเรียนเบาหวานวิทยา ในกลุ่มเสี่ยงและรายใหม่ 50% 
 4. Tele medicine / Refill 30% ในกลุ่ม เขียว เหลือง ในโรงพยาบาล 
 5. Yearly Evaluation 60% 
 6. HbA1c Control 30%   เสนอ โรงพยาบาล ลี้ ป่าซาง เปิด LAB HbA1c  
 7. BP control 60 %. 
 
ประธาน กลุ่มงานประกันเคลีย เรื่องเงิน ค่าตรวจ และข้อมูล กลุ่มงาน NCD จัดการจ านวนผู้ป่วย เช่นร้อยละการ
ตรวจของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ดี และให้งานประกัน สรุปตัวเลขข้อมูล โดยแยกหัวข้อ 1.สรุปตามหัวประชากร 
2.สรุปตามจ านวนผู้ป่วย 
 
ผอก.รพ.ล าพูน เป็นการตรวจเพื่อการใช้ประเมินผู้ป่วยว่ามีพฤติกรรม  และมีการควบคุมน้ าตาลได้ดี การเจาะต้อง
พิจารณา ด้านพฤติกรรม 
   เรื่องที่ 3 การถ่ายโอนภารกิจของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ได้มีการประชุม การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการ คน เงิน ของ 
ส าหรับ รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนให้ อบจ. ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
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 1. การบริหารจัดการอัตราก าลังใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอน 
      - อบจ.เกลี่ยอัตราก าลังภายใน รพ.สต. ถ่ายโอน หลังวันที่ 2 ตุลาคม 2565 
      - เมื่อเกลี่ยอัตราก าลังแล้ว ยังมีความขาดแคลน ด าเนินการดังนี้  อบจ.ล าพูน ท าหนังสือขอ
สนับสนุนบุคลากรจาก สสจ.ล าพูน และ สสจ.พิจารณาจัดสรรบุคลากร ไปปฏิบัติงานในลักษณะการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการในลักษณะหมุนเวียน สัปดาห์ละ 1-2 วัน 
 2. ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และคุณภาพการให้บริการ 
      2.1 การตรวจรักษา 2.2 การสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค 2.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
2.4 เวชภัณฑ ์2.5 ระบบส่งต่อ 2.6 การจ่ายตามผลงาน 2.7 การบริหารจัดการ 2.8 การพัฒนาคุณภาพบริการ 
 3. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล Health Data  
       3.1 การบริหารจัดการ Health Data ประกอบด้วย      
   - โปรแกรมที่ใช้มี JHCIS/โปรแกรมของ สปสช/โปรแกรมเก็บข้อมูลอ่ืนๆ  เช่น NAN API ,HIS 
GATEWAY , MOPHIC, THAI REFER, R506   
   - ชุดข้อมูลที่ใช้ คือ ๔๓ แฟ้ม  
   - การรับ-ส่ง ข้อมูล การจัดการข้อมูล  
   - การก ากับติดตาม ต้องมี อบจ.มาร่วม   
   - การด าเนินการตาม พรบ.PDPA 
      3.2  จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง (สสจ. สสอ. รพ.) เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงาน  และก ากับ ติดตาม 
การจัดการข้อมูล ตาม พรบ. PDPA รวมถึง พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบจ. ที่จะเข้ามาควบคุม ก ากับและดูแล 
      3.3  มอบหมายให้ สสอ. ก ากับ การคีย์ข้อมูล 
      3.4  จัดตั้งคณะท างาน PDPA 
 4. ด้านการบริหารงบประมาณ ยา และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอในระยะเวลา 3 เดือน 
   
ประธาน  การบริหารงบประมาณ เงินโอน ไม่ให้น าไปจ่าย Fix cost  3 เดือน ส าหรับเงินโอน หากโรงพยาบาลแห่งไหนที่
ยังไม่ได้โอนเงิน รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ ให้ด าเนินการก่อนเที่ยงคืน วันที่ 30 กันยายน 2565  ส่วนในการประสาน    
รพ.สต. ทั้ง 11 แห่ง ในการจัดท าแผนบุคลากรทางการแพทย์ ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ รพ.สต. มอบ    
นางพวงผกา สุริวรรณ ผชชส. 
 
   เรื่องที่ 4 การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้เก็บรายการข้อมูลในทุก
สถานบริการ ตามรายการที่ก าหนด  
    1. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ รพ.สต. กรอบแบบฟอร์มการส่งคืนที่ราชพัสดุ
(แบบ ทบ.๖) ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนโดยเร็ว ซึ่งได้ส่งแบบฟอร์มให้ รพ.สต.แล้ว เพ่ือให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกการเป็นผู้ใช้ประโยชน์ และให้ อบจ.ด าเนินการเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้   
รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้กรอบแบบฟอร์ม (แบบ ทร.๐๔) กรณีท่ีสิ่งก่อสร้างไม่ได้สร้างบนที่
ราชพัสดุให้กรอบแบบฟอร์ม (แบบ ทร.o๕) ส่งคืนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเพ่ือจะด าเนินการขอขึ้นทะเบียน
โดยเร็วอาคารที่ได้รื้อถอนไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งการตัดจ าหน่ายออกจากทะเบียน ให้กรอกแบบฟอร์ม (แบบ ทร.๑๑) ส่งคืน
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเพ่ือจะด าเนินการขอขึ้นทะเบียนโดยเร็วและกรณีนี้ หากไม่พบหลักฐานการ
จ าหน่าย ให้ตั้งคณะกรรมการ  คน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าได้มีการจ าหน่ายไปแล้วเมื่อใด น าวัสดุสิ่งของไปใช้ประโยชน์
หรือจ าหน่ายอย่างไร ได้น าเงินส่งคืนคลังกรณีท่ีได้จ าหน่ายขายทอดตลาด 
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 2.รายการครุภัณฑ์ ให้ส่งมอบตามทะเบียนครุภัณฑ์ที่ปรากฏว่า รพ.สต.เป็น 
เจ้าของ ไม่ว่าจะช ารุดเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ระหว่างปี ให้ส่งมอบทั้งหมด และครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้ด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจ าหน่ายภายหลังการตรวจสอบด าเนินการตามระเบียบก าหนด และหากพบว่า
ครุภัณฑ์ใดที่ปรากฎตามทะเบียน รพ.สต.ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือครุภัณฑ์ใดที่ได้ยืมมาให้ส่งคืน
เจ้าของ และหากเป็นของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ส่งคืนไปที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ พร้อมท าหนังสือ
แจ้งการส่งคืนและแจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบกรณี รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปรากฏหลักฐานทะเบียนและ
ไม่มีการน าไปจดทะเบียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการ        
จดทะเบียน และค้นหาเล่มทะเบียนกรณีท่ีเล่มทะเบียนไม่ได้อยู่ที่ รพ.สต. และหาก รพ.สต.ใดมีความประสงค์จะน า
รถไปใช้งาน ให้ท าหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับโอนถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหากไม่ประสงค์จะ
น าไปใช้งานให้ท าหนังสือส่งคืนแจ้งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือแจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และให้
น ารถส่งคืนไปไว้ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 
ประธาน  มีหลักฐาน การเซนต์เป็นรายลักษณ์อักษร ให้ ผอ.รพ.สต. 
 
   เรื่องที่ 5 โครงการ แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8       
เฉลิมพระเกียรติ WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 8  โรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานเพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
   5.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง หลอดเลือดสมอง                                
และ  สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานที่ จัดกิจกรรม  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จังหวัดล าพูน 
   5.2 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดล าพูน มี
ผู้สมัครของจังหวัดล าพูน จ านวน 1,093 คน ก าหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 
05.30 น. จุดสตาร์ท หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย นัดหมายรับเสื้อ และ BIB วันที่ 21-24 ตุลาคม 2565 (และ 
27 – 29 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเทีย่วจังหวัดล าพูน หรอื ตามสถานที่
ทีห่น่วยรับสมัคร แจ้งนัดหมาย   
 
   เรื่องที่ 6 โปรแกรม E-manifest ให้ตามการรายงาน ให้ครบตามก าหนด และให้
ผู้รับผิดชอบมีการแจกแจงราย หน่วยบริการ และจะมีการติดตามอีกครั้ง 
 
   เรื่ องที่  7 งานวัณโรค (TB) มีนิยาม Close Contact ที่ชัดเจน มีการออกแบบ 
Screening Area ในการก าหนดพ้ืนที่ในการตรวจ CXR เชิงรุก มี Mr.TB รายอ าเภอ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝั่งทาง
สาธารณสุขอ าเภอเป็นทีมในการท างานเชิงรุก และประสานการท างานใน CUP มีแนวทางการคัดกรอง Latent 
TB ที่ชัดเจน และมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในโปรแกรม NTIP และมีสร้างแนวทางใหม่ ชื่อว่า  New TB Service Model ซึ่งประกอบไปด้วย
ขั้นตอนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาวัณโรคอย่างครบวงจร และทาง Mr.TB. จังหวัด (ท่าน ผชชว.) จะได้ท าการ
ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานวัณโรคใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบzoom ในต้นปีงบประมาณ 
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   เรื่องที่ 8 Covid-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 1 ตุลาคม 2565 ยกเลิกการกักตัว 
ตามการยกเลิกตามกฎหมาย และมีแผนบริการจัดการโควิด-19 หลังปรับเป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจให้ปฏิบัติตาม DMHT เมื่อต้องใกล้ชิดผู้อื่น  ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากาก เมื่อ
อยู่ในสถานที่ผู้คนแออัดหรือพ้ืนที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทและตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย หน่วยงาน องค์กร สถาน
ประกอบการคัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจ า หากมีพนักงานป่วยจ านวนมาก ให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทันท ีแผนบริหารจัดการโควิด-19 หลังปรับเป็น "โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง"1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปด าเนินการ
ด้วย พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 1.ประชาชน การรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ฟรีตามสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ประกันสังคม  สวัสดิการข้าราชการ 
 2.ผู้ป่วยโควิด-19 ฉุกเฉินวิกฤตสีแดง รักษาได้ทุกที่ใช้สิทธิ UCEP Plus แรงงานต่างด้าว หากมี
ประกันสุขภาพ ใช้ประกันรักษาได้ฟรี 
 3.การฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามสถานพยาบาลที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดก าหนด ผู้ป่วย "ทางเดินหายใจ" ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHT 
 4.ประชาชน ทั่วไป สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสถานที่แออัด พ้ืนที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท 
 
 เป้าหมายการบริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ควบคุม
โรคให้อยู่ในระดับสถานการณ์เฝ้าระวังหรือรุนแรงน้อย พระราชก าหนดแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยเมื่อปี 2564 แล้ว หากเกิดเหตุจ าเป็น รัฐบาลอาจ
ประกาศใช้ พระราชก าหนดฯ ฉบับนี้ 
 
 การบริหารจัดการยาต้านไวรัส รักษา COVID-19 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
 1.โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน สามารถจัดหายาต้านไวรัส รักษาโควิด 19 ได้ 
 2.โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน เบิกจ่ายค่ายาจากกองทุนต่างๆ ตามสิทธิการรักษา 
 3.หน่วยงานที่มีปัญหาการจัดหาสามารถขอรับการสนับสนุนยาเป็นครั้งคราวจากกระทรวง
สาธารณสุขได้ 
 4.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับการสนับสนุนยาอย่างต่อเนื่อง 
 
 การพิจารณาระยะเวลาในการรักษาและลดการแพร่กระจายเชื้อ 
 1. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่สบายดีหรือไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยที่อาการน้อยให้การรักษาแบบผู้ป่วย
นอกปฏิบัติตาม "ค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วย COVID-19" เน้น DMHT อย่างเคร่งครัดอย่างน้อย 5 วัน 
 2. กรณีที่เป็นผู้ป่วยในให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจนอาการของโรคปกติ ระยะเวลาอาจจะ
รักษาในโรงพยาบาลไม่ถึง 5 วัน ตามดุลยพินิจของแพทย์ และให้ปฏิบัติตนตาม หลักการ DMHT อย่างน้อย 5 วัน 
โดยนับรวมเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลและที่บ้านรวมกันตาม "ค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วย COVID-19" 
 
ประธาน ให้การปฏิบัติส าหรับ Covid-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 1.หากมีโรคเกิดขึ้นต้องรายงาน 2.การ
รายงานโรค ให้เป็นไปตามส่วนกลาง 3.การรายงานข้อมูล รายงาน ทุก 7 วัน ตามกรมควบคุมโรค 
 



11 

 

ประธาน การจัดการแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (CPG) Covid-19 ส าหรับจังหวัด
ล าพูน ออกแนวปฏิบัติให้หน่วยงานเป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับ Covid-19 มอบ CD/คบส. 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 

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)        

เรื่องท่ี1 สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.เวียงหนองล่อง ระดับ 2 แต ่
ในภาพรวมของจังหวัดไม่มี ระดับ 6 และ 7  ส่วน รพ.เวียงหนองล่อง ระดับ 2 เนื่องจากความเข้าใจของผู้ปฏิบัติของ 
รพ.เวียงหนองล่อง 

เรื่องท่ี2 นโยบายในการใช้ยาสมุนไพร อาจไม่มีงบสนับสนุน แต่ให้ 
กระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้มีการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาให้มากขึ้น  
 
ประธาน จัดเวทีแพทย์แผนไทย การจัดใช้ยาสมุนไพร กระตุ้นการใช้ยาสมุนไพรในการบริการรักษา มอบ กลุ่มงาน
แพทย์แผนไทย 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.3  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข       
เรื่องท่ี1 ยาสมุนไพรทางการแพทย์ สนับสนุน จ านวน 4 ชนิด 1.น้ ามัน 

กัญชา 2.ยาศุขไสยาสน์ 3.ยาท าลายพระสุเมรุ 4.ยาแก้ลมแก้เส้น 
 
ประธาน ให้ท าตารางการใช้ยาสมุนไพร และสรรพคุณทางยา ให้หน่วยบริการมอบ กลุ่มงาน คบส. 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.1.4 นักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 

เรื่องท่ี1 การประเมินมิติสุขภาพ ของสถานการณ์ความม่ันคงของ 
มนุษย์ระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทย  จ านวน 12 มิติ ของประเทศไทย ในปี 2564 ส าหรับจังหวัดล าพูน ไม่
ผ่าน จ านวน 4 มิติ 1.มิติสุขภาพ (อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน) 2.มิติอาหาร (ร้อยละของ
ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ ต่อประชากร 100,000 คน) 3.มิติครอบครัว (ความรุนแรงในครอบครัว ต่อ 1,000 ครัวเรือน) 
4.มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม (อัตราการฆ่าตัวตายและท าร้ายตนเองต่อประชากร 100,000 คน) 
 
ประธาน การประเมินมิติสุขภาพ ของสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทย  ให้เพ่ิม
มาตรการเรื่อง ครอบครัวอบอุ่น (น่าน) และ ในส่วนของ มหัศจรรย์ 1,000 วัน (ล าพูน) 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.4 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.1.5 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา                     ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลล าพูน        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน  
                 
  เรื่องท่ี1 สถานการณ์บุคคลากรทางการแพทย์ ขาดแคลนแพทย์ในการ 

ให้การตรวจโรคและการให้บริการในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
 
ประธาน มอบ รพ.ลี้ ให้การสนับสนุน บุคลากรให้ รพ.ทุ่งหัวช้าง เนื่องจากเป็นเขตติดต่อที่ใกล้เคียง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง       ไม่มีเรื่องแจ้ง                
  

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่     
 เรื่องท่ี1 ประเด็นมุ่งเน้นการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภค 

เป็นเลิศ (PP&P Excellence) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นมุ่งเน้น สุขภาพจิต 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้การคัดกรอง พัฒนาการล่าช้า โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าข้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย หน่วยงานในพื้นที่ เร่งรัดติดตาม
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเชิงคุณภาพ ในการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน ให้กลับมา
สมวัย และบูรณาการการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านพัฒนาการเด็กของ
พ้ืนที่เองได ้
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    โครงการที่ 16 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและ  
จิตเวชตัวชี้วัดที่ 27 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ตัวชี้วัดที่ 28: อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ตัวชี้วัด
ย่อย : ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี มาตรการส าคัญ 
    1. สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดบริการตาม
แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป (CPG / MDD / GP) 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
3. จัดระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด 
4. จัดตั้งคณะท างานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ระดับจังหวัด (Suicide  

Prevention Team)  
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขาน าเข้าข้อมูล เพ่ือขับเคลื่อน 

มาตรการแบบพหุภาคี (Multi- Sector) 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
   
 

4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่ 1 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          ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

             4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป                   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข       
  เรื่องท่ี 1 นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 นโยบาย 

มุง่เน้น ปี 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนไทย
สุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง (Health for Wealth) สู่เป้าหมาย "ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งประเทศไทย
แข็งแรง" 

1.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากข้ึน 
2.ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง 
3.ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
4.น าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
5.ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพ่ือประชาชน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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     เรื่องท่ี 2 แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด ปี 2566 ปี จ านวน 14 แผนงาน 
37 โครงการ 59 ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 Excellent ประกอบด้วย 1.PP&P Excellence 
2.Service Excellence 3.People Excellence 4.Governance Excellence สามารถรับฟังการบรรยายสรุปผล
การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ทาง WebX meeting ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.   
ห้องประชุมดอกป๊าน 
 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

         4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                               ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

         4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                               ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

         4.12.5  กลุ่มกฎหมาย        ไม่มีเรื่องแจ้ง        
        

         4.12.6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
    

       เรื่องท่ี 1 ถอดบทเรียน กรณีผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการ 
รักษาพยาบาล ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ม.๔๑ กรณี คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ของ นางหลวง กันทะวงศ์ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
จังหวัดล าพูน ได้มารับบริการที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่องและโรงพยาบาลล าพูน และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ล าพูนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวชระเบียนได้ระบุ โรคที่เป็นเหตุของการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล
(principle diagnosis) คือแผลติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดใส้ติ่ง (Infected wound S/P Appendectomy) โรคร่วม
ที่เกิดก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล (comorbidity) คือ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Septic shock) ผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมการฯ เข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินช่วยเหลือ จ านวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
และพิจารณาจากเศรษฐานะ เห็นควรเพิ่มอีก ๑0% เป็นจ านวน ๔๐,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นทั้งหมด ๔00,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  

 
ประธาน กรณีเกิดเหตุการณ์ ให้รายงานตรง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

         4.12.7  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
                           

   เรื่องท่ี 1 การจัดซื้อยาร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แจ้ง 
เวียนหนังสือให้หน่วยงาน รับทราบแล้ว เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และสามารถเปิดสอบราคาได้ในช่วง
เดือนธันวาคม 2565  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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         4.12.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
       

   เรื่องท่ี 1 แผนการออกปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ พอสว. จ านวน 13 
ครั้ง ในปี 2565 และในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวัน สวรรคต ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

   เรื่องท่ี 2 ขอความร่วมมือให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
สมัคร การใช้ App Smart อสม.ข้อมูล ณ ปัจจุบัน มีการใช้ App Smart อสม. ร้อยละ 64  
 
ประธาน ให้ Focus ไปที่ประธาน อสม.เพ่ือให้ได้ผลงานที่เพ่ิมข้ึน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
  

   เรื่องท่ี 1 จัดบริการทันตกรรม ไม่คิดมูลค่า  ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 
 2565 จัดงานวันศุกร์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการจัดบริการทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมส่งข้อมูล ภาพ
กิจกรรม การด าเนินงานให้จังหวัดต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

     

         4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

         4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง       
        
         4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                 แจ้งในวาระ       
 

         4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธาน โครงการเบาหวานวิทยา ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสมัชชาสุขภาพ มีส่วนมาเป็นเจ้าของสุขภาพ ด้วยตนเอง 
ในทุกชุมชน 
 

เลิกประชุมเวลา   เวลา  11.55  น. 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....           
              (นายมนตรี อินแสง)                               
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ            
                                                บันทึกการประชุม    
 

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

     รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านยุทธศาสตร์) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                  


