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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่11 /2565 

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.นายสุชิน     คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
2.นายสุริยพงณช์     สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.นางวัชราพร  ดวงแก้ว (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4.นายสมาน พรวิเศษศิริกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5.นางอินทริยา อินทพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
6.นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
7.นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์ รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
8.นางสมสกุล เกียรติอนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
9. นางสาววิภาพรรณ หมื่นมา (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
10.นายเนตร พงษ์ตุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
11.นายศรีพรหม กาสกูล สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
12.นายโยธิน               จันทร์ทิพย์ สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
13.นายวันชัย         รัตนพรม สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
14.นายบัญญัติ  อรรคศรีวร รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
15.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
16.นางบุษบา  อนุศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
17.นายพรชัย  หาญต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
18.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
19.นายสาธิต เจริญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
20.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
21.นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
22.นางสาวฐิติกมล   จันทะระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
23.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
24.นายเกรียงไกร ยังฉิม  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
25.นางวันเพ็ญ โพธิยอด (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    
26.นางสาวสุภาพ สิทธิศักดิ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
27.นางสาวสาวิตร ี วารี (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
28.นางสาวบุณฑริกา สุภานันท์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
29.นางสุวิมล ทิพย์ชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
30.นางสาวกาญจนา ศรีไว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายเจตน์ วังแจ่ม นายแพทย์ชำนาญการ  
2.นายมนตรี      อินแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.นายปรีชา  เครือธง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.นายกฤตชญา  เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5.นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6.นางนภัทร โชคสุภนัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
7.นางสมพิศ อ่ินอ้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
8.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9.นางสาวธิดารัตน ์ โพธิพฤกษ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
10.นางสาวสุณารัตน์ ใจบุญมา นักวิชาการสาธารณสุข 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  
1.นายเผ่าพงศ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
2.นายสันติ วงศ์ฝั้น            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
3.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
4.นางสาวจุฑามาศ สมชาติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน 
5.นายโรม ชนะเดช สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
6.นายพงศกร           ตันติวรางกูร รก.สาธารณสุขอำเภอลี้ 
7.นายอดิเรก สุปินธรรม (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
8.นายสุรยุทธ  ประอินทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมือง 
9.นายสมชาย  แสนวงค ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
10.นายยุทธนา  เตมีศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
11.นายจตุพล พงษ์ธนพิบูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
12.นายชินพันธ ์ เลือดนักรบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
13.นางจันทร์จิรา  นันตาเวียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ลำพูน 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นางพวงผกา  สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
2.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน  
3.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 นโยบายการขับเคลื่อนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
ประธาน   1)  สถานการณ์ Covid-19 มีแนวโน้มเป็น Small Wave สิ่งที่ต้องเตรียมการเพื่อรับ
สถานการณ์ และส่วนกลางได้เน้นคือให้ทุกหน่วยบริการ มีจุดฉีดวัคซีน โดยให้เอื้อต่อการเข้าถึงของประชาชน 
สามารถฉีดวัคซีนได้เลย ไม่รอนาน และไม่ต้องห่วงเรื่องการสูญเสียวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง กลุ่ม 608 
กลุ่มเด็ก ขอให้ทุกหน่วยบริการรับทราบแนวทางการดำเนินการ  

2)  นโยบายการฉีดว ัคซีน LAAB อยู ่ในกระบวนการของการพิจารณาการคัดเล ือก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละพื้นที่ มีจำนวนประชาชนที่ได้ฉีดไม่ครบเท่าไร เพราะความประสงค์ฉีดอาจจะมีมากกว่า
จำนวนที่มีเวชภัณฑ์อยู่ ขอให้พื้นที่จัดเรียงลำดับให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันการมีข้อร้องเรียน เนื่องจากเป็นประเด็นที่
อ่อนไหว 

3)  การพร้อมรับอุบัติเหตุปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ขอให้มีการเตรียมความพร้อม การซ้อมแผน อุปกรณ์ การเตรียมบุคลากร ตามเส้นทางที่มีความเสี่ยง ขอให้พื้นที่
เตรียมความพร้อม ซ่ึงเป็นนโยบายที่สำคัญในการลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
1.2 เรื่องจากการประชุม คณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ประธาน   มอบ ให้ นางบุษบา อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  แจ้งเรื่อง
ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้
นายสุริยพงณช์  สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นายสันติธร ยิ้มละมัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดดังนี้ 

1)  ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดลำพูนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

    (1) การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์จังหวัดลำพูน 
    (2) สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 กระทรวงมหาดไทย 
    (3) สลากงานกาชาด ประจำปี 2565 ของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก

สภากาชาดไทย 
    (4) สลากกาชาดการกุศลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ซึ่งงานกาชาดจังหวัดลำพูน

จะมีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน ได้สนับสนุน
เงินเป็นจำนวน 3,000 บาท ให้กับกาชาดจังหวัดลำพูน  

2)  เช ิญชวนส่วนราชการร ่วมก ันรณรงค์ใช ้ส ินค้า OTOP เป ็นของขว ัญป ี ใหม่             
เพ่ือสนับสนุน กระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน  

3)  น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั ่นคงทางอาหาร ทั ้งส่วนของธนาคารเมล็ดพันธุ์               
การดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝากทุกส่วนราชการ รณรงค์และสร้าง
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การรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรอืน 
มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มีสวนผักที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และในส่วนของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีสวนผักและมีการจำหน่ายในตลาดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
และในส่วนอำเภอป่าซาง สอน.เฉลิมพระเกียรติป่าซาง ที่มีสวนผัก ผลไม้หลากหลาย และที่ดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง คือ รพ.สต.แม่แรง ซึ่งจะมีการปลูกผักและผลไม้ตามฤดูกาล  

4)  ด้วยวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน ขอเชิญชวนใส่ทุกวันพฤหัสบดี  

5)  วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จังหวัดลำพูนจะเริ่ม Kick off การใช้งาน Traffy  Fondue 
“ทราฟฟ่ีฟองดูว์” เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในจังหวัดลำพูน  

6)  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร กรมสรรพากร
แจ้งเตือน ระวังมิจฉาชีพ หลอกให้ @ หรือเพิ่มเพื่อนใน Line และส่ง Link ให้กรอกข้อมูลหรือทำธุรกรรมภาษีต่างๆ 
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 1161 

7)  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566จังหวัดลำพูน 
     (1) แนวทางการดำเนินการ   
         (1.1) ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 21 ธันวาคม 2565 
         (1.2) ช่วงการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 - 11 มกราคม 2566 
     (2) แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 

จังหวัดลำพูน 
         (2.1) มาตรการบริหารจัดการ  
 - ดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน”  
 - ใช้กลไก “ด่านครอบครัว” 
 - การตั้งจุดตรวจร่วมฯ 
         (2.2) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม   
 - โครงการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” -ขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง 

คืนพ้ืนที่ผิวจราจร 
         (2.3) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
         (2.4) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
 - การบังคับใช้กฎหมาย  
 - บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมาย

จราจรตามมาตรการ 1. ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. (10 รสขม) 
         (2.5) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมของ

โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
8) แผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566 
    (1) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดลำพูนได้มีการมอบหมายให้มีหน่วยงานหลัก  

ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ และในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับผิดชอบการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกต่างๆทั้งรัฐและเอกชน 237 แห่ง ตัวชี้วัด 7  ร้อยละ 100 
ของขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกคน/สัตว์ และชุมชน ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
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วิชาการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รวบรวมรายงานผลการ
ดำเนินงานจัดส่งให้ สถจ.ลำพูน เพ่ือนำข้อมูลให้รายงานให้คณะกรมการจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน 
ขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดการขยะติดเชื้อ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ    
ซึ่งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ทำหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ 

   (2) ขอความร่วมมือให้มีศูนย์จุดคักแยกขยะของส่วนราชการ โดยให้มีกิจกรรม 3 อย่าง 
ได้แก่  

       - มีการคัดแยกขยะในหน่วยงาน  
       - มีศูนย์/จุด รวมขยะของหน่วยงาน 
       - มีการตรวจสอบและรายงาน หัวหน้าหน่วยงาน 
    โดยในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีจุดคัดแยกขยะ และมีจุดรวมขยะ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เรื่องจากการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1  
ประธาน    มอบให้ นางสุวิมล ทิพย์ชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งเรื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที ่ 1 ครั ้งที ่ 10 / 2565  ในวันที ่  2 พฤศจิกายน 2565              
ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีประเด็นสำคัญที่จะนำเรียนที่ประชุม ดังนี้  
   1) โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 
ได้รับงบประมาณจากศิริราชมอบให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 วงเงิน 981,165 บาท และยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์
การใช้งบประมาณ แต่มีแนวทาง คือ การป้องกัน Stroke ส่วนรูปแบบการดำเนินอย่างไรจะมีการหารืออีกครั้ง 
   2) การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1     
ได้กำหนดหลักการ คือ ให้จังหวัดนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ก่อน แต่จังหวัดจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในจังหวัด ก่อนที่จะส่งไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1  
หากได้รับการอนุมัติในหลักการ ให้จัดทำเอกสารโครงการตามแนวทางที่กำหนด เสนอไปตามระบบสารบรรณ  
โดยหลักเกณฑ์การขอใช้เงินกันเขตสุขภาพที่ 1 มี 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้  
       - โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพและตอบโจทย์ การปฏิรูปเขตสุขภาพ และBig rock 
       - โครงการพัฒนาการบริการ ภาพเขตสุขภาพ อาจจะนำร่องจากภาพจังหวัด      
ภาพล้านนา เป็นเรื่องงาน Service plan ทั้ง 21 สาขา หรือ Service อื่นๆที่มีความสำคัญ งานพัฒนาบุคลากร 
หรืองานสนับสนุนต่างๆ 
       - การปรับปรุง Infrastructure ในพ้ืนที่ขาดแคลน  
 3) แผนการกระจายยาสมุนไพร ดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ Product Price Promotion Place 
ปี 2566 มีการปรับราคากลางยาสมุนไพร โดยลดราคาลง 20 รายการ คงเดิม 7 รายการ เพิ่มราคา 3 รายการ 
การประมาณการ (จำนวน) การยาสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า ยอดประมาณการ
ในภาพรวม ลดลงจากปี 2565 (ปี 2565 = 78,545,567 บาท ปี 2566 = 55,581,011 บาท)  
และตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด สำคัญ ดังนี้ 
       - ร้อยละของมูลค่าการซื ้อยาสมุนไพรของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 จาก
โรงงานผลิตยาทั้ง 5 ของเขตฯ ร้อยละ 60   
       - มูลค่าการซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งผลิตในเขตสุขภาพที่ 1 เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10   
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       - มูลค่าของการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ิมขึ้น 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 และปี 2566 นโยบายเขต จะไม่ Subsidize งบประมาณให้กับโรงงานผลิตยาสมุนไพรทั้ง 5 แห่ง 

 4) สถานการณ์การเงินการคลังเขต 1 ปี 2565 เดือนกันยายน  
     (1) จังหวัดลำพูน ไม่มีโรงพยาบาลใดที่มีวิกฤตการเงินระดับ 6 และ ระดับ 7 
     (2) สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลเงินบำรุงหักหนี้ ปี 2565 จังหวัดลำพูน มี รพ.  6 แห่ง 

เงินบำรุงหักหนี้เป็นบวก วงเงิน 262,263,640 บาท และ รพ. 2 แห่ง (ลี้ และเวียงหนองล่อง)  เงินบำรุงหักหนี้เป็นลบ 
วงเงิน – 10,135,463 บาท  

     (3) จังหวัดลำพูน ไม่มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง Cash ratio < 0.5 มีโรงพยาบาล
ที่มีสภาพคล่องการเงินสูง  4 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่ทา Cash ratio = 3.35 รพ.ทุ ่งหัวช้าง Cash ratio = 3.28         
รพ.บ้านโฮ่ง Cash ratio = 2.94 และรพ. ลำพูน Cash ratio = 2.17 

     (4) สรุปรายรับค่าบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 1 เชียงใหม่ ข้อมูลจากระบบ E-Claim ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 ก.ย. 2565 ภาพรวมของจังหวัดลำพูน 
417,157,748 บาท  

     (5) แนวทางการบริหารจัดการหนี้สิ ้นตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข  เดือน
กันยายน 2565 

     - ให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้โดยมีเป้าหมายตามลำดับ ดังนี้  
(1) หนี้ค่าตอบแทนค้างจ่ายไม่เกิน 1 เดือน 
(2) หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายไม่ควรเกิน 1 เดือน 
(3)  เร่งชำระหนี้ค่ารักษาตามจ่ายให้หน่วยบริการรับส่งต่อและหน่วยรับส่งต่อ

พิจารณาปรับลดหนี้ค่ารักษาตามจ่ายภายในจังหวัดให้กับหน่วยบริการที่มีอัตราส่วนเงินสดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5  
- หน่วยบริการที่มีอัตราส่วนเงินส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 ให้จัดทำแผน

บริหารจัดการเจ้าการค้าระยะเวลาชำระหนี้การค้าไม่ควรเกิน 90 วัน  
(6) สรุปการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2566 งบเหมาจ่าย

รายหัวภาพรวม ปี 2566 ได้รับ 3,385 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 1.7 %) ลำพูน รวมประมาณการรับหลัง
ปรับลดค่าแรงปีรวมเงินเดิมตามเกณฑ์ = 349,406,363 บาท ยอดเงินที่ประกันตามเกณฑ์กลางปี 2566 = 
316,495,157 บาท ผลต่างรายรับหลังปรับลดค่าแรงปีรวมเงินเดิมตามเกณฑ์ – 20,773,526 บาท ผลต่าง
ยอดเงินที่ประกันตามเกณฑ์กลางปี – 17,874,805 บาท  

(7) เขตเงินระดับเขตเพ่ือปรับเกลี่ย 250,679,163 บาทและเงินสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค สำหรับประชากรสิทธิอื่น 207,117,699.50 บาท  

(8) โรงพยาบาลที่มีค่า K ปี 2566 เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ปี 2565 
ลำพูน มีโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ที่มีค่า K ลดลง 0.15 จากเดิม ปี 2565 ค่า K 1.50 ปี 2566 1.35 
       (9) ร่างแนวทางเงินพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 คำนวณจาก Basic payment 
(ยอดประกันข้ันต่ำ) ร้อยละ 2 
         ส่วนที่ 1 เงินกันจาก รพ.ระดับA – M 2 (บริหารภาพเขต วงเงิน 41,329,449 บาท)  

      ส่วนที ่2 เงินกันจาก รพ.ระดับ F1 – F3 บริหารจัดการภาพจังหวัด วงเงิน 51,814,207 บาท)  
ลำพูน 8,075,155 บาท = รพ.ลำพูน (S) = 2,242,240 บาท รพ.ระดับ F1 – F3 4,087,663 บาท 
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(10) การดำเนินการงบลงทุน ปี 2566 กำชับให้ดำเนินการตาม Timeline            
ที่กำหนดงบปีเดียว ให้ลงนามในสัญญาภายใน 15 ตุลาคม 2565 งบผูกพัน ให้ประกาศภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565  

(11) การดำเนินการงบลงทุน ปี 2567 ขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน       
ได้ดำเนินการส่งแผนให้กับทางกบรส. เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาในเรื่องศักยภาพของโรงพยาบาลลำพูน 
และ Node โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลลี้ และเป็นการพัฒนาบ้านพักของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

5) การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ เพื่อทดแทนลูกจ้างประจำจากการเกษียณอายุ
และว่างระหว่างปี เขตสุขภาพที่ 1 ได้รับการจัดสรรทดแทน รวม 90 อัตรา จังหวัดลำพูน มีผู้เกษียณ 8 อัตรา 
ได้รับการจัดสรร 5 อัตรา  

6) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Big Rock 7 ด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ได้ขอ
ความร่วมมือ ในปี 2566 จะมีการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้น ดังนี้  

(1) การแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปด้านสุขภาพจิตเขตสุขภาพท่ี 1 
(2) คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.2551 สุขภาพจิตระดับ

จังหวัด ผลักดันให้เกิดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกไตรมาสและกำหนดประเด็นการรายงานสถานการณ์    
ด้านสุขภาพจิตที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนงาน ในประเด็นอัตราการฆ่าตัวตายหรือผู้พยายามทำร้ายตนเอง ผู้ป่วยจิตเวช       
กลุ่ม SMI-V และจิตเวชยาเสพติด  

(3) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน รพช. ของเขตสุขภาพท่ี 1 
ตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่ 1 กำหนด ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 1 โดยในปี 2566        
จะมุ่งเน้นให้เกิดกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดแพร่  
 
ประธาน   การบริหารจัดการเงินบำรุง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีทีมติดตามการบริหาร  
จัดการเงินบำรุง  โดยคาดว่าจะมีการติดตามในประเด็น เช่น ทุกแห่ง มีแผนในการใช้เงินบำรุงตามนโยบาย การชำระหนี้ 
การพัฒนาศักยภาพ การช่วยเหลือกันภายในจังหวัด และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ส่งรายงานให้
โรงพยาบาล มีแผนในการใช้งบประมาณ(เงินบำรุง) ตามนโยบายทิศทางที ่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ไว้            
โดยโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลชุมชน ต้องมีแผนแนวทางในการดำเนินการการใช้เงินบำรุงภายในของ
จังหวัดลำพูน ทิศทางในจัดการ การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งใช้เงินบำรุงดำเนินการอย่างไรบ้าง 
โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงมากได้ช่วยโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงน้อยอย่างไร มอบคณะกรรมการ CFO นายแพทย์
เชี ่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดำเนินการจัดทำแผน แนวทางในการใช้งบประมาณ       
(เงินบำรุง) ของจังหวัดลำพูน   
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565     
ฝ่ายเลขาฯ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2565 
 

มติที่ประชุม    ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 10 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565        
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาระบบการส่งต่อ 
และการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน  
นางสาวบุณฑริกา  สุภานันท์         (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สืบเนื่องจาก
ระเบียบวาระที ่ 4 เรื ่องเสนอเพื ่อพิจารณา 4.5 การพัฒนา Node Strengthening ซึ ่งได้ประสานงานกับ 
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ โรงพยาบาลลำพูน ขออนุญาตแจ้งกำหนดการประชุมในเรื่องการพัฒนาระบบ Refer       
ของจังหวัดลำพูน และการพัฒนา Node Strengthening ในว ันที่  7 ธ ันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.              
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะหนังสือเรียนเชิญประชุม ไปยังผู ้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
   3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินการ ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สืบเนื ่องจากระเบียบวาระที่ 5 เรื ่องแจ้ง
เพ่ือทราบ  5.3. เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยโควิด 19   
   1) ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ตามทีส่ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน 51,063,390 บาท ในกลุ่มวิชาชีพ ทางหน่วยงานได้ส่งเบิกแล้ว จำนวน 45 ล้าน   
ได้ดำเนินการเบิกได้ครบฎีกา ตามที่ทุกหน่วยงานส่งเบิก ทั้งนี้ มีเงินเหลือประมาณ  5.4 ล้านบาท ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขกำหนดให้ส่งคืนเงินเหลือจ่าย   
   2) ส่วนงบกลาง สำหรับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับจัดสรร จำนวน 954,700 บาท 
มีหน่วยงานส่งเบิกมาจำนวน 2.3 ล้านบาท ซึ่งยังขาดงบประมาณจำนวน 1.4 ล้านบาท จึงสามารถเบิกจ่ายให้ได้
ถึงเดือนมกราคม 2565 โดยส่วนกลางได้แจ้งว่าหากดำเนินการเบิกจนงบประมาณ คงเหลือ 0 บาทแล้ว           
ให้จังหวัดขอรับสนับสนุนเพิ่มเติม สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึง มิถุนายน 2565 ได้ ทั้งนี้ ได้สอบถาม
กระทรวง เรื ่อง การนำงบประมาณในส่วนเหลือจ่ายที่ได้รับสนับสนุนสำหรับกลุ่มวิชาชีพ มาเบิกจ่ายให้กลุ่ม
สนับสนุนได้หรือไม่ กระทรวงแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นงบเงินกู้ โดยให้ดำเนินการส่งคืนเงิน 
และจะให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปใหม่  และมีสัญญาณแจ้งว่าให้ดำเนินการของบประมาณไปถึง
เดือนกันยายน 2565 ซึ่งถ้ามีการแจ้งมาจะรีบดำเนินการของบประมาณ  
   3) ในส่วนที่ขอเบิกจ่ายงบประมาณแล้วนั ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน            
ได้ดำเนินการตั้งเบิกในระบบ GFMIF เรียบร้อยแล้ว และในตอนนี้มีปัญหาในการจ่ายเข้าบัญชีรายบุคคล ซึ่งทาง
งานการเงิน ได้แจ้งว่าจะขอดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 เนื่องจากมีจำนวนมากและต้อง
จ่ายเป็นรายเดือนตามหลักฐานการเบิกจ่าย  
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา   ขอสอบถาม ค่าตอบแทนค่าเสี ่ยงภัยโควิด 19  ของสายสนับสนุน 
สามารถใช้เงินบำรุงเบิกจ่ายก่อนได้หรือไม่ เพราะอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำของหน่วยงาน พอได้รับงบประมาณ
ค่อยนำกลับมาทดแทน  
 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ถ้าดำเนินเบิกโดยใช้เงินบำรุงแล้ว จะนำมา
ทดแทนไม่ได้ ในความเห็นส่วนตัว เสนอว่าให้รองบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา   สามารถแจ้งบุคลากร โดยรับประกันว่าได้รับค่าตอนแทนตามที่ขอเบิก
ไปได้หรือไม ่เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน เนื่องจากสายสนับสนุน เป็นสายให้บริการหลัก เช่น พนักงานขับรถซึ่งส่งผู้ป่วย
โดยตรง เป็นต้น ซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยง  
 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าถ้างบประมาณ
ไม่เพียงพอใหข้องบประมาณเพ่ิม   
 
ประธาน  ด้วยระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ห้ามเบิกจ่ายข้ามกลุ่ม และงบประมาณดังกล่าวเป็นงบเงินกู้
และงบกลาง วิธีการถ้ามีการดำเนินการเหมือนกันทั้งจังหวัดและเขต ซึ่งจะไม่มีประเด็นเปรียบเทียบ ขอให้ทุกแห่ง
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และในการจะให้ความมั่นใจกับบุคลากร จะมีการของบประมาณเพิ่มจากส่วนกลาง 
และถ้าถึงสิ้นปีงบประมาณแล้วและไม่ได้รับงบประมาณส่วนกลางสนับสนุน และโรงพยาบาลมีเงินบำรุงมากพอที่
สามารถสนับสนุน สามารถอนุมัติเบิกจ่ายในตอนปลายปีงบประมาณได้ ซึ่งจะไม่เหมือนกันในแต่ละโรงพยาบาล
เป็นไปตามสถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาล แต่ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  ด้วยระเบียบเงินบำรุง ว่าด้วยค่าเสี่ยงภัย เป็นระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะใช้เงินบำรุงไม่ได้ โดยระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำรุง จะต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงสาธารณสุข  
 
ประธาน  ถ้าดำเนินการจ่ายด้วยเงินบำรุงไม่ได้ และเงินงบประมาณจากส่วนกลางไม่ได้  ก็จะไม่ ได้
งบประมาณ  และคาดว่า ระเบียบเงินบำรุงจะมีการลงนามและแก้ไขใหม่  
    
มติที่ประชุม   รับทราบ  
       
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 .1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน      

            1) ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกโรงพยาบาล/สสอ. ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ระหว่าง
ช่วงสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 และตลอดเดือนเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ จะมีการ
ประชุมและติดตามผลการดำเนินการทุกวันศุกร์ ซึ่งอำเภอที่มีการฉีดวัคซีนต่ำ ให้ดำเนินการทำแผนการฉีดวัคซีน 
และพบว่าผลการฉีดวัคซีนของจังหวัดลำพูน อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ หากวัคซีนเข็มที่ฉีดสุดท้าย 
เกิน 6 เดือนไปแล้ว หรือมีการติดเชื้อเกิน 6 เดือน สามารถฉีดเข็มกระตุ้นได้ ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นการลดความ
รุนแรงของโรค ไม่ใช่เป็นการป้องกันการติดเชื้อ การจัดบริการฉีดวัคซีน ให้ดำเนินการเปิดวัคซีน  ฉีดให้ผู้รับบริการ
เลยทันที ไม่ต้องคำนึงถึงความสูญเสียของวัคซีน ห้ามปฏิเสธผู้ป่วย เพื่อไม่ให้ผู ้ป่วยรอ และให้เน้นในกลุ่ม 608        
การดำเนินการเชิงรุก ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้   
            2) การฉีดวัคซีน LAAB ขอให้อำเภอ ลงทะเบียนและให้เซ็นใบยินยอม ก่อนที ่จะ
ดำเนินการขอรับวัคซีน และวัคซีนในเดือนพฤศจิกายน ดำเนินการฉีดครบหมดแล้ว และในเดือนธันวาคม 2565      
จะได้รับเพิ่มจำนวน 50 dose ขอให้แต่ละอำเภอ ดำเนินตามมติที่ได้ประชุมไปแล้ว คือขอให้มีตัวบุคคลและ       
ใบยินยอมการฉีด 
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            3) ขอให้ทุกอำเภอสื่อสารกับประชาชน เรื่องการป้องกัน DMHT ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การอยู่ในที่แออัด 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.1.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
   ตามที ่ได้ร ับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้เข้าร่วมพิธ ีเปิด
ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ปี2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน   
คือเดือน พฤศจิกายน 2565 - มกราคม 2566  สาระสำคัญ คือ ทางรัฐบาลได้แจ้งมาตรการการป้องกันยาเสพติด 
โดยมี  7 มาตรการ  ดังนี้  
   1) การตัดวงจร เป็นการป้องกันโดยร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   2) มาตรการปราบปราม 
   3) การยึดอายัดทรัพยสิน ซึ่งทางรัฐบาล มีเป้าหมายให้ยึดได้ประมาณ 1 แสนล้านบาท 
   4) การขอความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   5) การบำบัดและคุมประพฤต ิ
   6) การบริหารจัดการ เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชนจากยาเสพติด กรณีท่ีมีผู้เสพ
ยาเสพติด แล้วประชาชนไม่เกี่ยวข้องแต่ได้รับความเดือนร้อน 
   7) การจัดทำพ้ืนที่ต้นแบบ ใช้หนองบัวลำภูโมเดล ซึ่งยังไม่มีรายละเอียด  
   ส่วนนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายภารกิจ ให้แต่ละหน่วยงาน ดังนี้  กระทรวงศึกษาธิการ 
การสร้างโรงเรียนสีขาว ,พมจ./พช ความเข้มแข็งของชุมชน, ด้านการรักษา กระทรวงสาธารณสุข และคุมประพฤติ 
กระทรวงกลาโหม การควบคุมพื้นที่มอบให้กระทรวงกลาโหมเป็นหลัก , ตำรวจ เรื่องการปราบปราม ,ปปส.ปปง.
เรื่องการยึดทรัพย์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุมให้ดำเนินการ  
   ส่วนรายละเอียด เรื่องของการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมระหว่าง
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้เข้าร่วมประชุม      
ซึ่งจะได้นำรายละเอียดแจ้งให้พื้นท่ีทราบต่อไป  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.1.3 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.2 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน 
นางวัชราพร  ดวงแก้ว     (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลลำพูนได้
กระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุขที่ฉีดวัคซีนโควิด19 เกิน 6 เดือน เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
และวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.3 เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน         
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  ประเด็น HbA1C มีการสนับสนุนค่าตรวจจากเงินกันของจังหวัด และให้
มีการตรวจที่มากขึ้น ขอสอบถามในเรื่องของราคาค่าส่งตรวจ ของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลลำพูน         
ที่มีราคาค่าส่งตรวจที่แตกต่างกัน หากทำให้ราคาค่าส่งตรวจเหมือนกับ การจัดซื้อร่วม จะทำได้ราคาที่ต่ำสุด ก็จะ
ทำให้ลดต้นทุน ซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลชุมชน ส่งตรวจที่ห้อง lab เอกชน ราคา 150 บาท ปัญหาคือไม่ทราบผล
ตรวจได้ในทันที ส่งผลให้การปรับยาผู้ป่วยทำได้ช้า โดยทางแม่ข่ายโรงพยาบาลลำพูน ได้รับเรื่องว่า จะสามารถส่ง
ที่โรงพยาบาลลำพูน ได้หรือไม่ ราคาค่าส่งตรวจเป็นอย่างไร ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องระบบ  ส่วนโรงพยาบาลที่
เป็น Node 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลลี้ ไม่ทราบความก้าวหน้าว่าจะเปิด Lab เองไดห้รือไม ่
และหากโรงพยาบาลชุมชนส่งตรวจไปยังโรงพยาบาล Node จะมีการเบิกจ่ายกันอย่างไร ขอฝากติดตาม
ความก้าวหน้าด้วย ทั้งนีง้บประมาณที่จัดสรรให้ได้รับเรียบร้อยแล้ว  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.4 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ 
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ขอหารือประเด็นเร ื ่องการตรวจยาเสพติดในปัสสาวะ  โดยตามระเบียบ           
เจ้าพนักงานที่สามารถตรวจปัสสาวะได้ มีจำนวน 3 กลุ่ม คือ 1.ป.ป.ส. 2.ปกครอง 3.ตำรวจ โดยมีข้อกังวลใจ    
ว่าไปนำเสนอส่วนกลาง ว่าเป็นผู้ที่ได้ถูกมอบหมาย ผลที่ตามมา คือ เป็นการเพิ่มภาระให้แก่พื้นที่ การดำเนินการ
ควรจะเป็นภารกิจตามระเบียบที่ได้มอบหมายไว้ ซึ่งหลายท่านไปนำเสนอส่วนกลาง ว่าสาธารณสุข สามารถตรวจได้ 
ตามระเบียบที่กำหนด บทบาทของสาธารณสุขเป็นในเรื่องของการคัดกรอง และการบำบัด  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.5 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดังนี้  
 

      5.5.1 กองทุนยาในเขตล้านนา 1  
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ได้แจ้งผลการประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
สำหรับการพัฒนากองทนุยาในเขตล้านนา 1 ดังนี้ 
      1) รายการยา ABOs ที่ รพศ/รพท. Refer Back รพช. ที่ประชุมมีมติยังไม่นำเข้า 
กองทุนยาร่วม เนื่องจากเป็นคนไข้ IPD สามารถเบิกได้ตาม DRG แล้ว (มูลค่าของเชียงใหม่ท่ี ขอไป 8.5 ล้าน)  
      2) รายการยาตาม Service Plan แบ่งเป็นกลุ่มโรค - หัวใจ, ตา, จิตเวช, ต่อมลูกหมาก 
รวม 14 รายการ รวมมูลค่ายา 20 ล้าน  
      3) ยาที่ รพช.ขอสนับสนุนให้ใช้แนวทางเดิม คือ ขายราคาทุน ไม่ขอกองทุนเขต  
      4) Antidote มีมูลค่าน้อย ไม่ขอรับการสนับสนุนกองทุนเขต 
   โดยสรุป ระดับล้านนา 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเขต เพื่อพัฒนากองทุนยาใน
เขตล้านนา 1 วงเงิน 20 ล้านบาท จากรายการยา service plan 14 รายการ ระดับเขต เป็นรายการเดิม คือยาพ่น 
Tiotropium (กลุ่ม LAMA)  
   รายการยา 14 รายการ ประกอบด้วย  
      (1) CARVEDILOL 6.25 MG  
      (2) CARVEDILOL 12.5 MG 
      (3) ENOXAPARINE 40 MG  
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      (4) ENOXAPARINE 60 MG  
      (5) TICAGRELOR 90 MG TAB  
      (6) MANIDIPINE 20 MG  
      (7) ATORVASTATIN 40 MG  
      (8) LEVERAZEPAM  
      (9) NA.VALPROATE 500 MG  
      (10) BRIMONIDINE ED  
      (11) LANTANOPROST EYE  
      (12) DOZALATIDE+TIMOLOL ED  
      (13) ALFUZOSIN  
      (14) FINESTERIDE 
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา สอบถามรายการยา 14 รายการ ที่เป็นยาสนับสนุนของเขต และถ้าเป็น case
ที่ต้อง Refer ไปโรงพยาบาลลำพูน อาจจะมียาบางรายการที่ซ้ำซ้อนกับรายการที่ โรงพยาบาลชุมชน จะได้รับจาก
โรงพยาบาลลำพูน เมื่อมีการ Refer คนไข้กลับไปโรงพยาบาลชุมชนหรือไม่ ซึ่งรายการที่ได้จากโรงพยาบาลลำพูน 
โรงพยาบาลชุมชนต้องมีการจ่ายค่ายาให้อยู่แล้ว    
 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   จะนำข้อมูลไปนำเรียนทางทีม เนื่องจากเป็นมติของ 3 จังหวัด 
แต่ทางโรงพยาบาลลำพูนทราบแล้วว่ามี 14 รายการ ถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป  
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) กองทุนยาเป็นแนวทางเหมือนเดิมที่มีการดำเนินการภายใน
จังหวัด ที่มีคนไข้ Refer back รายการยา จะสอดคล้องกับของเดิม เพียงแต่ว่าที่ผ่านมา ทางกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลทั่วไป มีปัญหาเรื่องงบประมาณ ในการที่จะต้องหาเงินมาสนับสนุน และในปี 2566 จึงมีการตั้ง
ของบประมาณเขตเพื่อสนับสนุนการส่งต่อยา แต่รายการยายังไม่เป็นข้อยุติ เขตอยากให้ร่วมกันทั้งเขต 8 จังหวัด 
แต่ทั้งนี้แนวทางแต่ละจังหวัด อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ที่ทำได้สมบูรณ์กว่าจังหวัดอื่น คือ จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งอยู่ล้านนา 2 และเป็น Model ดังนั้นเวลาเริ่มต้นจึงให้เริ่มที่ละ ล้านนา ก่อน แต่อนาคตจะได้ร่วมกันทั้งเขต  
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ   ขอสอบถามว่า กรณี Case Refer back    ที่จะต้องให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด 
โรงพยาบาลลำพูนจะสนับสนุนยาให้ 7 วัน แต่ถ้าต้องให้ยานานกว่านั้น โรงพยาบาลชุมชนต้องเป็นผู้จ่ายค่ายาใน
ราคาทุน จังหวัดยังยึดแนวปฺฎิบัติตามมติที่ประชุม กวป. ที่ผ่านหรือไม่ อย่างไรจะขอให้ทาง Service plan แพทย์ 
เภสัชกรผู้จ่ายยา มีการสื่อสารกันด้วย  
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ติตตาม
มติเดิม และจะมีการประชุมในเดือนธันวาคม 2565 
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื ่องยา อยากให้มีเวทีให้แม่ข่ายและโรงพยาบาลชุมชน      
ประชุมร่วมกัน ซึ่งมีหลายปัจจัย เช่น Node ,Post Covid เพราะฉะนั้น ประเด็นในเรื่องของการ Refer, Refer back ,
มิติในเรื่อง Service ,Finance น่าจะมีเวทีให้ได้พูดคุยกัน  
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เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) เสนอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจัดประชุม 
Service plan  
 
ประธาน  มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจัดประชุม Service plan เพื ่อทบทวนแนวทาง     
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะเข้าร่วมประชุมด้วย  
 

นางบุษบา อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    รับทราบและในแต่ละ Service plan 
แต่ละสาขา จะมีผู้ช่วยเลขา อยู่ในแต่ละกลุ่มงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ช่วยประสานงานอยู่แล้ว 
และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จะประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการประชุมร่วมกัน  และ
โรงพยาบาลลำพูน เพ่ือที่จะดำเนินการหาข้อตกลง หรือกำหนด Protocol ร่วมกัน  
 
นางสาวบุณฑริกา  สุภานันท์         (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   จะมีการ
ประชุมในเรื ่องการพัฒนาระบบ Refer ของจังหวัดลำพูน และการพัฒนา Node Strengthening   ในวันที่         
7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สามารถจะรวมประชุมในเรื่องการพัฒนา Service plan สาขาอ่ืน ,ยา ในวัน
เดียวกัน  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.5.2 การดำเนินการต่ออายุสถานประกอบการ ประจำปี  
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    แจ้งขอให้บุคลากรภาคร ัฐที ่ เป ิดคล ิน ิก ร ้านยา 
ดำเนินการต่ออายุสถานประกอบการประจำปี ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565  
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ขอเพิ ่มเติมในประเด็นของ ร้านยา สามารถต่ออายุสถาน
ประกอบการ ได้อีก ภายในเดือน มกราคม 2566 แต่ในส่วนของคลินิก ถ้าไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต จะต้องขอ
อนุญาตใหม่ เท่านั้น  
 
ประธาน  สอบถามถ้าไม่ได้ต่อใบอนุญาต จะสามารถเปิดดำเนินการได้หรือไม่ มีโทษหรือไม่อย่างไร และได้
ทำหนังสือแจ้งไปยังคลินิกทุกแห่งหรือยัง 
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) เปิดดำเนินการในระหว่างใบอนุญาตขาดต่ออายุ มีโทษปรับ 
 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ทำหนังสือแจ้งไปครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.5.2 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร ในปีงบประมาณ 2564 - 2565 และมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
นางวันเพ็ญ โพธิยอด   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   นำเสนอ
สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร ในปีงบประมาณ 2564 - 2565 และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ดังนี้  
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   1) ได้นำเสนอข้อมูลไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด      
จะเห็นได้ว่า ในช่วงปี มกราคม 2564 ถึง พฤศจิกายน 2565 จะพบว่า ในช่วงของการเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้เกิด
เฉพาะช่วงเทศกาล แต่จะสูงขึ้นในช่วงเทศกาล ส่วนในระหว่างล็อคการเดินทางช่วงโควิด 19 พบว่า แนวโน้มลดลง
ในปี 2565 แต่ค่าเฉลี่ยต่อ 2 เดือน จะสูงกว่าแนวโน้มข้อมูล Exponential และข้อมูลใน ปี 2564 - 2565 
พบว่า ลดลง 
   2) เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำแนกตามช่วงอายุ จะพบว่า อายุช่วงวัยรุ่น และ   
วัย 25-29 ปี สูงมาก และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังพบอยู ่และส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาล พบเป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิต  
   3) จำแนกสถิตจิำนวนการเกิดอุบัติเหตุ รายอำเภอ และเปรียบเทียบรายเดือน จะพบว่า 
มากที่สุดที่อำเภอเมืองลำพูน รองลงมาคือ อำเภอป่าซาง อำเภอลี้ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง  
   4) ในช่วงการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2564 พบว่าสูง ในช่วงเดือน ธันวาคม มกราคม และ
มีนาคม เมษายน ซึ ่งเป็นช่วงเทศกาล แต่ถ้าดูแนวโน้มพบว่ามีการกระจายทุกเดือน ไม่แตกต่างกั นมาก 
เพราะฉะนั้น ในส่วนของ ศปถ. จังหวัดจะให้มีการรณรงค์ในช่วงเทศกาลและไม่ใช่ช่วงเทศกาล ในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนและในปี 2565 เช่นเดียวกับปี 2564 คือสูงสุดในเดือน ธันวาคม มกราคม และมีนาคม 
เมษายน แต่ว่าในปี 2565 พบว่าการรายงานอุบัติเหตุที่เสียชีวิต จะมีทุกเดือน  
   5)  ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ปี 2564 - 2565 พบว่า เสียชีวิตจากจุดเสียชีวิต          
ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์อุบัติเหตุทางถนน พบว่ามีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 
   6) เมื่อวิเคราะห์ชนิดของยานพาหนะ จะพบว่า จักรยานยนต์ สูงเป็นอันดับหนึ่ง และใน
ส่วนของรถตู้พยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลจาก PHER Accident จะพบว่า ในปี 2564 มีรถพยาบาลและรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของเทศบาลและอบต. 2 ครั ้ง ซึ ่งมีการสอบสวนและแจ้งผลการสอบสวนที่จังหวัด ส่วนในปี  2565        
พบจำนวน 5 ครั้ง โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 1 ครั้ง และรถกู้ชีพ เทศบาล อบต และลักษณะของการชน พบว่า
เป็นอุบัติเหตุ ชนมีคู่กรณี จำนวน 2 ครั้ง นอกนั้นเป็นการชนหรือแฉลบเอง  
   7) พฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในส่วนของรถจักรยานยนต์ คือการไม่สวมหมวกนิรภัย 
และข้อมูลที่ไม่ทราบข้อมูล เกิดจากการเข้าไปในที่เกิดเหตุอาจจะไม่เห็นอุปกรณ์ในการป้องกันตัว  
   8) การดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ ทางจังหวัดได้ถือเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร 
ในส่วนของข้อมูล ถ้าการลงข้อมูลของทุกโรงพยาบาล จะพบว่า ส่วนใหญ่จะไม่ดื ่ม แต่ข้อมูลไม่ทราบหรือดื่ม 
เนื่องจากมีผลในเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์  ลักษณะการดื่มหรือไม่ดื่ม ประเมินจากการสอบถามจากผู้ป่วย     
ซึ่งเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเป็นหน่วยบริการตั้งรับ ไม่ได้เป็นหน่วยที่สอบถามจากญาติหรือผู้ป่วยเอง  
   9) การสวมหมวกกันนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า
ในช่วงของวัยเรียน 10-14 ปี และ 15-19 ปี และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการไม่สวมหมวกนิรภัยจะมี
ความสัมพันธ์กัน  
   10) มาตรการป้องกัน ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ที่หน่วยงานบูรณาการ 
ร่วมกันส่วนใหญ่จะเน้นเรื ่องสาเหตุ คือ การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกำหนด การตัดหน้ากระชันชิด และ          
การไม่เคารพกฎจราจร  
   11) การป้องกัน งดดื่ม การเมาไม่ขับ การปฏิบัติตามกฎจราจร การไม่ประมาท มีทักษะ
ในการเอาชีวิตรอด ซึ ่งในเรื ่องทักษะการเอาชีวิตรอดจากท้องถนน เป็นเรื ่องของกรมป้องกันการบาดเจ็บ          
กรมควบคุมโรค โดยได้นำร่องในจังหวัดลำพูน  
   12) สืบเนื่องจาก กรมควบคุมโรคได้ทำโครงการ Thai Safety Use ซึ่งผู้รับผิดชอบงาน
ได้ดำเนินการประชุม Zoom ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีการใช้ฐานข้อมูลของประเทศเกาหลี มาเป็นฐานข้อมูล
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ในการเชิงป้องกันอุบัติเหตุ มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี ค.ศ.1970 พบว่าการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น จึงทำให้เกิดโครงการขึ้นมา 
และในปี ค.ศ.1988 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง จึงเป็นที่มาของโครงการ STY Program ติดอาวุธทางปัญญา  
   13) ภายใต้โปรแกรมของ Thai Safety Use   ในเชิงป้องกันและให้ความรู้ในเรื่องการ
จัดการความเสี่ยง ขีดจำกัด การตระหนักรู้ ทักษะการตัดสินใจ ทัศนคติอันตราย การจัดการความเครียด ความ
เหนื่อยล้า โดยโครงการในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนจักรคำ
คณาทร และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  
   ซึ่งทั้งหมดเป็นการนำเสนอโครงการของสาธารณสุขที่ดำเนินการในเชิงป้องกัน ไม่ใช่
ดำเนินการเชิงรับอย่างเดียว  
   14) สำหรับเรื่องมาตรการองค์กร ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้แจ้งให้
โรงพยาบาลและสสอ. ทุกแห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งศปถ.จังหวัด ได้ขอความร่วมมือจังหวัดให้
ทุกหน่วยในจังหวัดลำพูน มีการสื่อสารในเรื่องของมาตรการองค์กรในสถานที่ราชการ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อนำส่งข้อมูลไปยังศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลำพูนต่อไป  
   15) ในส่วนข้อสั่งการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังไม่ได้รับหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข 
แต่ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเรื่อง 7 วันอันตราย ที่ต้องดำเนินการ คือเป็นในช่วงของ
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็น 7 วันอนัตราย ซึ่งจะต้องมีการเก็บข้อมูล และรายงาน
ในส่วนของ ศปถ. อำเภอและจังหวัด โดยขอให้แต่ละโรงพยาบาล และสสอ.ต้องมีการเก็บข้อมูลและการรายงาน
ข้อมูลร่วมกับ ศปถ.แต่ละอำเภอ เพ่ือนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมจังหวัดเป็นประจำทุกวันจนครบ 7 วัน  
   16) ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีหนังสือข้อสั่งการ คาดว่าจะได้รับหนังสือ
ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นข้อสั่งการ บทบาท การดำเนินการอย่างไร และในด้านใดบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการ
เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล และสถานบริการ ในการรองรับผู้ป่วยในช่วงเทศกาลหรือหยุดยาว และการ
เตรียมความพร้อมศูนย์การรับแจ้งเหตุและการสั่งการ การเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ ในสังกัดเทศบาล 
อบต. เอกชนในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือเรื่องของอุบัติเหตุ  
 
ประธาน  สอบถามเรื ่องการดำเนินการในช่วง 7 วันอันตราย ต้องมีการเปิดศูนย์ EOC มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงหรือไม่ ,การเข้าร่วมประชุมของจังหวัด ,การออกเยี่ยมด่าน ดำเนินการอย่างไร  
 
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน   

1) มีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลประมาณ 2-3 คน โดยรับข้อมูลจากพื้นที่และส่งรายงานข้อมูลให้
ส่วนกลาง ซึ่งมีแบบฟอร์มรายงาน  

2) การเข้าร่วมประชุมจังหวัด ในทุกปีที่ผ่านมา ผู้บริหารจะสลับการเข้าร่วมประชุม กลุ่มงาน
NCD และโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเจ้าภาพหลักเป็น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในการออก
เยี่ยมด่าน โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนน่าจะได้เป็นประธานจำนวน 1 วัน  

3) จากการประชุมกรมการจังหวัดแจ้ง 7 วันอันตราย เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่   
4 มกราคม 2566  

 
ประธาน  ข้อสั่งการรายละเอียดการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน คงจะแจ้งมาภายในอีก 2 สัปดาห์ 
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ประธาน  สอบถามเรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย ต้องผ่านมติที่ประชุม
หรือไม่ สอบถามเดิมดำเนินการอย่างไร โดยให้ยึดถือตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมีการสั่งการ และ
การนับวัน 7 วันอันตราย นับอย่างไร  
 
นางวันเพ็ญ โพธิยอด   (แทน) หัวหน้ากลุ ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   เรื ่อง
ค่าตอบแทน ซึ่งจะยึดแนวทางหนังสือกระทรวงสาธารณสุข และจะนำเข้าคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
ร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่งในการจ่ายค่าตอบแทน และในการนับวัน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
ถึง 4 มกราคม 2566 จะนับเวลา 00.01 น.ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่        
4 มกราคม 2566 
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  ค่าตอบแทนในช่วง 7 วันอันตราย โดยปกติ ตามบริบทของพ้ืนที่  ซึ่งแต่ละที่จะ
ไม่เหมอืนกัน บางแห่ง 0.5 เท่า , 0.75 เท่า และวันนับไม่ได้เป็น 7 วันตามกรอบของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น 
ต้องให้พื้นที่ ทำหนังสือว่าจะให้อัตราเท่าไร การนับระยะเวลาตั้งแต่วันไหนบ้าง และขออนุมัติในคณะกรรมการ
กวป.หรือไม่ ส่วนของโรงพยาบาลลำพูน เบิกมากกว่าอัตราที่กำหนด ต้องทำขออนุมัติจากเขตสุขภาพที่ 1  
 
ประธาน  สามารถยึดจากหนังสือที ่กระทรวงสาธารณสุขสั ่งการ เพราะสิ ่งที ่เป็นหลักคือ ให้ยึดตาม       
ดุลยพินิจ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ของหน่วยบริการและบริบทพ้ืนที่  
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ       เดิม โรงพยาบาลแต่ละแห่งทำหนังสือมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
เรื่องกำหนดของวันและอัตราที่จะจ่าย และขออนุมัติในที่ประชุมกวป. ถูกต้องหรือไม่ ยกเว้นของโรงพยาบาลลำพูน 
จะจ่ายเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยจ่าย 2.5 หรือ 3 เท่า ต้องไปขออนุมัติที่เขตสุขภาพที่ 1 แต่อัตรา
ในแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน  
 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ที่ผ่านมาเคยรับผิดชอบ และเคยให้ความเห็นในส่วนประเด็น
ข้อกฎหมาย ในเรื่องของการปรับเพ่ิมค่าตอบแทนในช่วง 7 วันอันตราย ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์ จะมี
หนังสือแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าต้องมีมาตรการในช่วงเทศกาลอะไรบ้าง ในประเด็นเรื่องการปรับเพ่ิม
ค่าตอบแทน หน่วยบริการ สามารถปรับได้ไม่เกิน 2 เท่า ของตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนด แต่ว่าในส่วนของ           
การขอปรับเพิ ่มค่าตอบแทนจะต้องนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการค่าตอบแทนจังหวัดก่อน ซึ ่งในส่วนของ
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลลำพูนที่ผ่านมา ในช่วง นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ท่านเดิม ในช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์ คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดให้เลยว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน 
หรือสาธารณสุขอำเภอ จะปรับเพ่ิมค่าตอบแทนไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการค่าตอบแทนจังหวัด 
และจะมีประกาศ ให้ในส่วนของโรงพยาบาลไปพิจารณากันภายในจะให้อัตราเท่าไร และจำนวนวัน ซึ่งบางแห่งไม่
เหมือนกัน บางแห่งจะได้ครบ 7 วัน หรือ 3 วัน , 5 วัน แต่ในส่วนของโรงพยาบาลลำพูน จะเกินอำนาจ
คณะกรรมการค่าตอบแทนจังหวัด จะต้องส่งให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 อนุมัติก่อน เพราะในส่วนของ
โรงพยาบาล จะขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน และแพทย์เวร เมื่อผู้ตรวจราชการ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
จะแจ้งมายังกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ และจะจัดทำ
ประกาศกำหนดปรับเพ่ิมค่าตอบแทน แจ้งโรงพยาบาลลำพูน เพ่ือไปพิจารณาดำเนินการ ส่วนในช่วง นพ.วิทยา พลสีลา  และ
นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านเดิม จะมีหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
รวมถึงโรงพยาบาลลำพูน แจ้งในเรื่องการปรับค่าตอบแทน ซึ่งแต่ละแห่งจะให้อัตรา 0.5 หรือ 0.75 หรือบางแห่ง
ที่ไม่มีปัญหาเงินบำรุง จะให้ 1 เท่า  แต่ว่าที่ผ่านมาจะรอหนังสือแจ้งสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข และประชุม
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 
ประธาน  ให้รอหนังสือสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข และดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยให้ทุกแห่งเตรียมจัดทำข้อมูล  
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.5.3 นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
นางบุษบา อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ที่ทุกสถานบริการต้องดำเนินการทำแผนปฏิบัติงาน โดยเขตสุขภาพที่ 1 ได้ร่างนโยบาย
และทิศทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
   1) นโยบายมุ ่งเน้นปี 2566 ของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล มุ่งเน้น คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง เพื่อสู่เป้าหมายให้ประชาชนแข็งแรง 
เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง ทำให้มีนโยบายมุ่งเน้น 5 ประเด็น ดังนี้ 
      (1.1) ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น เน้นในประเด็น 3 หมอ Telemedicine 
และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐ ได้อย่างเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว โรงพยาบาลของประชาชน 
บริการสุขภาพไร้รอยต่อ ดูแล Holistic ทั้งกายและใจ   
      (1.2) ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง เน้นการปรับเปลี่ยนการ
สื่อสารสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย  
      (1.3) ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง   ปัจจุบันมีหลายกระทรวง
ที่ได้บรรจุแผนของผู้สูงอายุเข้าเกือบทุกกระทรวง โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแข็งแรง บูรณาการทั้งร่างกาย จิตใจ ภาวะ
สมองเสื่อม และเน้นให้ทุกโรงพยาบาลยกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น  
      (1.4) นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เน้นผลิตภัณฑ์ สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อขยายสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของภูมิภาคและประชาคมโลก  
      (1.5) ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน เน้นการพัฒนาข้อมูล
ดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล  
   2) นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ของนายแพทย์ โอกาส 
การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้เชื ่อมโยง สอดคล้อง นโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ สุขภาพคนไทย เพ่ือสุขภาพประเทศไทย มีนโยบาย 6 ด้าน ดังนี้  
      (2.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพในทุกมิติ 
โดยเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
      (2.2) ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคสำคัญ เน้นเพ่ิม
ศักยภาพสามหมอ ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งเป็น โรงพยาบาลของประชาชน และผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
      (2.3) ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล เน้น Telemedicine
การบริการอย่างไร้รอยต่อ  
      (2.4) ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ เน้นเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศในอนาคต  
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      (2.5) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ       
เน้นสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย  
      (2.6)  พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น    
เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4 T Trust Teamwork & Talent Technology Target และ
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น  
      โดยให้ยึดหลักปฏิบัติในการทำงาน ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา  
 
   3) ผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ท่าน นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน       
ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และเขตสุขภาพที่ 1 ได้ดำเนินการปฏิรูปเขต เป็นปีที่ 2 จึงได้ วิสัยทัศน์ “เป็นเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบใหม่     
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ในปี 2580” โดยมีเข็มมุ่ง 3 ประเด็น คือ 1. 2Psafety 
เน้นประเด็น NCD Aging 2. Digital Healthcare เน้นประเด็น EID Emergency 3. Collaboration การทำงาน
ร่วมกัน เน้น Finance การปฏิรูปเขตสุขภาพ  
   โดยรายละเอียด จะวางใน website ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
   4) นโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 พ.ศ 2565 – 2566 ในปี 2566 ยัง
ดำเนินการตาม Big rock เดิมในปี 2565 ดำเนินการ 5 Big rock และในปี 2566 มี 7 Big rock ดังนี้  
       - Big Rock 1 : การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
       - Big Rock 2 : Health literacy ,NDC 
        - Big Rock 3 : Aging การเข้าถึงบริการผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูนจะสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ 
Day care ที่ตำบลต้นธง โดยเทศบาลเมืองลำพูน  
       - Big Rock 4 : การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง  
       - Big Rock 5 : การปฏิรูปเขตสุขภาพ  
       - Big Rock 6 : 30 บาทรักษาทุกที ่
       - Big Rock 7 : สุขภาพจิต  
       ซึ่งแต่ละ Big Rock มีความสอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และมีการ
แบ่งกลุ่มล้านนา รับผิดชอบแต่ละ  Big Rock  จังหวัดลำพูน อยู่ในล้านนา 1 ประกอบด้วย ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
   5) นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 – 2568 มีประเด็น โครงร่างแผนปฏิบัติการ House Model ซึ่งมีรายละเอียดนโยบาย ตัวชี้วัด มาตรการ 
กิจกรรมหลัก และระดับความสำเร็จ Small Success รอบ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
   6) นโยบาย/งานสำคัญด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานต่างๆของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ได้รับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดลำพูน 
โดยสามารถ download ได้จาก website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งจะนำวางใน website ในเวลา 
15.00 น. เพ่ือสามารถดำเนินการและทำแผนในปี 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    

ประธาน   ประเด็นที่ รองบุษบา ได้ชี ้แจง ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้
บทบาทที่สำคัญ คือ การแปลงนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทำงาน เพราะฉะนั้นการที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน
พื้นที่ อสม. รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด ต้องแจงรายละเอียดและกระจายสิ่งที่อยากให้เข้าใจ   
ให้ตรงกัน ให้ทราบว่า วันนี้ และภายใน 3 เดือน รพ.สต.ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างและทำอย่างไร ให้เจ้าหน้าที่       
แต่ละแห่งทราบว่าการทำงานในปี 2566 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยต้อง
แจงรายละเอียดให้รพ.สต.ทราบ นอกจากทำงานปกติ Routine รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม คุ้มครอง หลักคือ
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เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย และในระดับรพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน 
ซึ่งบางแห่ง อาจเน้น ผู้สูงอายุ NCD เป็นต้น โดยต้องการให้ผู้บริหาร กระจายให้พื้นที่รับรู้แต่ละระดับให้ชัดเจน 
เพ่ือจะได้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ทราบว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง และเม่ือไหร่ที่จะต้องหยุดทำ จะได้จัดสรรวิธีการได้
อย่างถูกต้อง  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  จะมีการส ุ ่มตรวจสถานบริการ เร ื ่องศ ูนย ์ค ัดแยกขยะ           
ไม่เฉพาะในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในโรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ ต้องมีจุดแยกขยะ และ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นในเรื่อง พ้ืนที่ว่างในสำนักงาน ให้ทำเป็นที่สร้างอาหาร ปลูกผัก  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  14.00  น. 
 
 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....           
              (นางสาวกาญจนา  ศรีไว)                               
                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          
                                                บันทึกการประชุม    
 
 

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

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                  


