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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่2 /2565 

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว                  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
3. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม   
4. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
5. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล         นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6. นางบุษบา  อนุศักดิ์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาส ตร์ 
7. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
8. นายเจตน์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา 
9. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน  
9. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
10.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
11.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
12.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
13.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
14.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
15.นายโภคิน              ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
16.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
17.นายบดินทร์เดช     แก้วสุวรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
18.นายสุเมธ              องค์วรรณดี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
19.นางจีราวรรณ เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
20.นางประภัสสร เครือผิว   (แทน) อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
21.นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
22.นายวัชระ  สนธิชัย    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม 
23.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
24.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
25.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
26.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
27.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
28.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
29.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
30.นายวิเชียร     ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
31.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
32.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
33.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
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34.นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
35.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
36.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
37.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้   
38 นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
39.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
40.นายไกรศิลป์     ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
41.นายปิยะดนัย  สุธีระพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
42.นางเบญจพร  เกษมพรม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
43.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
44.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
45.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
46.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
47.นายพัฒฑนา           อินทะชัย             รก.หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
48.นายเกรียงไกร        ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
49.นางนภัส  โชคสุภนัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
50 นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
51.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตร ี  อินแสง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
2.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
5.  นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ6.   
6.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1 กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19     

ว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวมาก มีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบวิธีการ และเชิงสถานการณ์ตลอดเวลา ขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วน    
ที่ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะการระบาดของ สายพันธุ์     
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โอมิครอน ซ่ึงเป็นเรื่องที่ใหม่มาก รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ในอนาคตจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่อย่างไร
ก็ตาม ในขณะนี้ ยังต้องช่วยกันในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน 

 

   เรื่องที่ 2 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ของเขตสุขภาพที่ 1 
รอบท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นรูปแบบล้านนา 1 ซ่ึงจังหวัดลำพูน กำหนดในวันที่ 9 มีนาคม 2565 
รายละเอียดมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแจ้งในวาระของกลุ่มงาน 
 

เรื่องที่ 3 แจ้งกำหนดการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
ในการเสด็จทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. จนเสร็จสิ้นภารกิจ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ     
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เป็นการส่วนพระองค์ฯ) 
หน่วยงานสาธารณสุขได้รับมอบภารกิจเข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยคัดกรองไข้ สำหรับผู้มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ตาม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 และระบบ EMS  

  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์ แจ้งเรื่องจากการสรุปผลการ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่  1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่  21 กุมภาพันธ์  2565          
เวลา 13.30 – 16.30 น.  

เรื่องที่ 1 แนวทางการย้ายสับเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ  
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่  1 ครั้ งที่  2/2565 มีการเสนอให้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาการย้ายสับเปลี่ยนในระดับจังหวัดและระดับเขตฯ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 2  การติดตามรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนทุกแหล่งงบประมาณ          
ซ่ึงมีรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 

อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว รพ.ป่าซาง และ รพ.ลี้ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงานงบเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดลำพูน มีรายการที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ 2 รายการ ดังนี้ 

- รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมต่่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ของรพ.ป่าซาง,บ้านโฮ่ง,ทุ่งหัวช้าง 
 

- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) ของรพ.แม่ทา 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ได้กำชับให้ดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2565 
หากเป็นไปได้ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 5  งบประมาณตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564) เบื้องต้นเขตสุขภาพที่ 1 ได้รับการจัดสรร 
567 รายการ ต้องลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 



4 

 

กันยายน 2565 ระหว่างนี้ จังหวัดสามารถดำเนินการไปเบื้องต้นได้ ขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร กำกับติดตาม กรณี
ไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดให้คืนงบประมาณกลับส่วนกลาง 
   จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ได้รับจัดสรร 42 รายการ  วงเงินประมาณ 32,267,600 บาท 
เป็นของรพ.ลำพูน 17 รายการ, รพ.ป่าซาง 7 รายการ, รพ.บ้านโฮ่ง 7 รายการ, รพ.ลี้ 7 รายการ, รพ.แม่ทา            
1 รายการ, รพ.ทุ่งหัวช้าง 1 รายการ ,รพ.บ้านธิ 1 รายการ ,รพ.เวียงหนองล่อง 1 รายการ  
 

นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่างบประมาณตามโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้
โรงพยาบาลทุกแห่ งทราบแล้ว โดยในส่วนรพ.ลำพูน ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ เอง                   
ส่วนโรงพยาบาลชุมชน รายการครุภัณฑ์ ทุกรายการ ของโรงพยาบาลชุมชน ยกเว้น รายการเครื่องให้ออกซิเจน
ด้วยอัตราการไหลสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยให้โรงพยาบาลชุมชน     
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ ให้งานพัสดุ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2565 
ส่วนรายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลลี้ ให้หน่วยงาน
เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดต้องลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  
 

ประธาน  งบเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ของ รพ.ป่าซาง,รพ.ทุ่งหัวช้าง,รพ.บ้านโฮ่ง และรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) รพ.แม่ทา จะสามารถส่งมอบให้โรงพยาบาลได้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 
ดังนั้นการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฯ ที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันดำเนินการในการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ ทั้งนี้ ต้องมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม timeline เพราะหากดำเนินการไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด งบจะถูกพับไป โรงพยาบาลต้องใช้เงินบำรุงจัดซื้อ จัดจ้างเอง  และมอบให้กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ ประสานไปยัง สำนักงานงานเขตสุขภาพที่ 1 เรื่องรถพยาบาลว่ามีการส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ 
ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565           
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดลำพูน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564 และได้มีการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตำบล และ

http://www.lamphunhealth.go.th/
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หมู่บ้าน (พชอ./พชต./พชม.) โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillars  สี่เสา เราไม่ทิ้งกัน ของจังหวัดลำพูน สรุปข้อมูลรายงาน 
ณ เดือนกุมภาพันธ์  2565 มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จสะสมระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
จำนวน 21 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 91 ราย และมีจำนวนลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 50  ซึ่งทางจังหวัดได้มีการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองตามแนวทางและมีการยกระดับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและทางกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ได้นำเอาเครื่องมือ4 Pillars สี่เสาเราไม่ทิ้งกัน 
ขยายผลการดำเนินงานไปยังในล้านนา 1 ,2, 3 ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในล้านนา1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว 
ส่วนล้านนา 3 จะมีการถ่ายทอดบทเรียน ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ได้ให้นโยบายว่า ทุกจังหวัดควรนำเครื่องมือ 4 Pillars  สี่เสา เรา
ไม่ทิ้งกัน ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีกลไกการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งนี้ เขต
สุขภาพที่ 1 จะยกระดับการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานศึกษา ซึ่งจังหวัดลำพูนเองจะดำเนินการ
ยกระดับการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานศึกษา ไปพร้อมกับเขต และพร้อมกับมาตรการของ
จังหวัด ส่วนในชุมชนจังหวัดจะยกระดับการการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยจะขอความร่วมมือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดตั้งศูนย์รับฟังปัญหา ศูนย์เพ่ือนใจเพ่ือให้คำปรึกษาในชุมชน ผ่านการดำเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการในพ้ืนที่ ซึ่งในเบื้องต้นเมื่อดูจากข้อมูลพ้ืนฐาน สถิติการฆ่าตัวตาย การลงข้อมูลการคัดกรองกลุ่ม
เปราะบาง พบว่า มีอำเภอที่มีความพร้อมจะดำเนินการ จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา และ
อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 

ประธาน  ขอความกรุณาผู้บริหารในระดับพ้ืนที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้ เครื่องมือ 4 Pillars  สี่เสา 
เราไม่ทิ้งกัน ภายใต้การดำเนินงานของ พชอ. ส่วนกลไกการดำเนินงานในภาพจังหวัดนั้น ผ่านมาอำเภอแม่ทา
เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานเป็นรูปธรรม และเน้นการดำเนินการในเชิงรุก 
จึงต้องมีการขยายผลไปยังอำเภออ่ืน ซึ่งจากข้อมูลจะมีการขยายผล ไปยังอำเภออำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง 
 

ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  จากการตรวจราชการและนิ เทศงาน เขตสุขภาพที่  1 ที่ผ่านมา ได้มี
ข้อเสนอแนะในประเด็นการป้องกันสิ่งที่ต้องดำเนินการการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยส่วนใหญ่หลายพ้ืนที่มอง
ปัญหาที่ปลาย ควรจะทำแผนระยะยาว 1 ปี 3 ปี 5 ปี  10 ปี หรือ 20 ปี การแก้ปัญหาที่ได้ผลนั้น ควรจะเน้น
การส่งเสริมตั้งแต่กลุ่มปฐมวัย ไปจนถึงกลุ่มสูงอายุ โดยมีรูปแบบที่แตกต่างตามกลุ่มวัย เช่น เด็กปฐมวัย ต้อง
พัฒนา IQ EQ ตั้งแต่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
  
ประธาน   มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร่วมกับศูนย์วิชาการ สวนปรุง จิตแพทย์ 
นักจิตวิทยา โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันจัดทำหลักสูตรว่านักเรียนในแต่กลุ่มอายุ แต่ละระดับชั้นต้องมีทักษะที่
สำคัญอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มวัย โดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป จนถึงกลุ่มวัยรุ่น ให้ประสานกับหน่วยงาน
ด้านการศึกษา เพ่ือนำบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงต้องมีการดำเนินการศูนย์เพ่ือนใจในโรงเรียน  
ที่ให้คำปรึกษา ภายในเดือนมีนาคม ขอให้นัดหมายผู้บริหารการศึกษา ศูนย์สุขภาพจิต และโรงพยาบาลสวนปรุง 
ร่วมกันวางรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน    
 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

เรื่องที่  2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มีการสร้างกระแส เสริมทักษะ ให้แก่ ผู้บริหาร ซึ่งเกิดกระแสในการดูแล
สุขภาพทั้งการกินอาหาร การออกกำลังกาย และด้านการดูแลทางจิตใจ ได้มีการนำตัวอย่าง การดำเนินงาน
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โรงเรียนเบาหวานวิทยา จากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการของจังหวัด ซึ่งที่
ผ่านมากระบวนการในจังหวัดมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรียบร้อยแล้ว ในระยะต่อไปจะมีการสนับสนุน
งบประมาณ ให้ระดับอำเภอๆ ละ 10,000 บาท ในส่วนอำเภอคัดเลือกพ้ืนที่ ที่จะดำเนินการ 1 อำเภอ 1 พื้นที่
ที่จะดำเนินการโรงเรียนเบาหวานวิทยา และคัดเลือกนักเรียน ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ 
จำนวน 10 คน กลุ่มเสี่ยงสูง 10 คน เข้ามาร่วมอบรม โดยทีม ครู ก ดำเนินงานตามกรอบกิจกรรม 4 step 24 
module เรียนสัปดาห์ละ 2 วันๆละ 3 ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ตามบริบทชุมชน และจะติดตามประเมินผลหลังการ
เรียนอีกครั้งว่าผลการตรวจสุขภาพเป็นอย่างไร  
 

นพ.เจตน์ วังแจ่ม ได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้ดำเนินการ อบรม ครู ก 8 โรงเรียนผ่านระบบ 
ผ่าน ZOOM ในช่วงเดือนมกราคม –กุมภาพันธ์  4 step 24 Module และมีการเปิดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วยเน้นการปรับพฤติกรรมการกินของผู้ป่วยเบาหวาน การจัดทำโครงสร้างโรงเรียนเบาหวานวิทยา 
เปิดการเรียนการสอนและพิธีเปิด และป้ายโรงเรียนเบาหวานวิทยา สถานีสุขภาพ และเยี่ยมเสริมพลัง ครู ก และ 
นักเรียน รร.เบาหวานวิทยาเรียบร้อยแล้ว  
 

ประธาน  เครื่องมือทุกอย่างมีคุณค่าเหมือนกันหมด หัวใจสำคัญคือระบบพ่ีเลี้ยง ข้อแนะนำในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สำคัญคือมีการรวมตัวกันเพ่ือให้มีพลังใจในการทำกิจกรรม มีระบบ Coaching โดยมี
ชาวบ้านเป็นเจ้าของภารกิจ และมีท้องถิ่นเป็นแหล่งงบประมาณ ซึ่งเป็นการบูรณาการเป็นเจ้าของร่วมกัน  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม /รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ     
ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้ช่วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  /ผู้อำนวยการศูนย์
สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /ผู้อำนวยการ
กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านเวชกรรม   ไม่มีเรื่องแจ้ง  
    

  

4.1.2  นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา    
 เรื่องที่ 1 สำนักงานจังหวัดลำพูนแจ้งประกาศห้ามการเผาขยะทุกชนิดในที่

โล่งโดยเด็ดขาด เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 ขอให้ผู้บริหารแจ้งพ้ืนที่รับทราบด้วย 

เรื่องที่ 2 โครงการ “การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่รูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มติประชุม ได้กำหนดให้ ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นต้นแบบพัฒนาเชิงนิเวศน์ของจังหวัดลำพูน โดยให้มีการพัฒนา เป็น 5 มิติ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) มิติทางกายภาพ 2) มิติทางเศรษฐกิจ  3) มิติทางสิ่งแวดล้อม 4) มิติทางสังคม และ 5) มิติทางการ
บริหารจัดการเชิง และให้เป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่ปี 2565  
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 เรื่องท่ี 3 จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จ ณ วัดพระธาติหริภุญชัย วรมหาวิหาร และเสด็จ
ทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นการ
ส่วนพระองค์ฯ ซึ่งจะขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
โรงพยาบาลแม่ทา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา ออกหน่วยปฐมพยาบาล และการตรวจ ATK รวมถึงขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในการจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจคัดกรอง ATK   

มติที่ประชุม   รับทราบ              

4.1.3  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
 เรื่องที่ 1 งบประมาณตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้โรงพยาบาลทุกแห่งทราบแล้ว 
ขอให้โรงพยาบาลดำเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการร่วมตรวจรับการจัดชื้อจัดจ้าง ตามหนังสือที่งานพัสดุ      
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไดแ้จ้งให้ทุกแห่งทราบแล้ว 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

4.1.4  รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ แจ้งเรื่องการจัดสรร
งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ    
2 โครงการ คือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย งบประมาณ 301 ,000 บาท และโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ 300,000 บาท  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

  

4.1.5  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน    
เรื่องที่ 1 แจ้งการจัดเจ้าหน้าที่บริการรับโทรศัพท์ Call center หมายเลข 1347 

เพ่ือเป็นการประสานกรณีผลตรวจ ATK เป็นผลบวก สำหรับประชาชน จะมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำจุด วันละ 2 คน 
ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ลำพูน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สสจ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 ณ 
ศาลากลางจังหวัดลำพูน  
 

หน.กลุ่มงานควบคุมโรคฯ  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ศูนย์ประสานงาน Call center หมายเลข 1347 เพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อโควิด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยบุคลากรของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน     
จะปฏิบัติงานระหว่างเวลา เวลา 08.00 – 16.30 น. ส่วนเวลา 16.30 – 08.00 น. ของวันถัดไป จะเป็น
บุคลากร ของ กอ.รมน.จว.ลำพูน มีระยะเวลาการดำเนินการในช่วง 1 – 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ สำนักงาน
จังหวัดลำพูน จะได้มีการจัดทำคำสั่งจังหวัด เพ่ือจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
   
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านเวชกรรม ควรจะมีชุดความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน 
call center 1374 รวมถึงต้องมีการ Update ความรู้ทั้งจากข้อมูลที่มีการสั่งการ และการประชุม ZOOM 
EOC ประจำสัปดาห์  
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หน.กลุ่มงานควบคุมโรคฯ  จะมีการ Update ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มไลน์ให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสามารถสอบถามข้อมูลในกลุ่มได้ และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำบันทึก
รายงานประจำวัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวันไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
 

ประธาน  ขอให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรายวันให้แก่ผู้บริหารทราบด้วย ว่าผู้รับบริการแต่ละวัน    
มีจำนวนเท่าไร ผลการประสานงานเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการสะท้อนข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร รวมทั้งให้จัดทำข้อมูล
ว่า 10 คำถามสำคัญ ที่ประชาชนถามเข้ามาจำนวนมาก มีอะไรบ้าง และมอบให้กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง  นำ
คำถาม คำตอบเหล่านี้ไปสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนทราบต่อไป  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน     
           เรื่องท่ี 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงโรงพยาบาลสนามเวียงยอง จะเริ่มเปิด
ดำเนินการอีกครั้ง ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 กรณีที่มีผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ที่มีความจำเป็นต้อง
ใช้เตียง จะบริหารจัดการในโรงพยาบาลลำพูน เพ่ือให้สามารถรองรับได้ แต่ทั้งนี้ ขอความกรุณาทางโรงพยาบาลชุมชน 
ว่ากรณีที่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองบางรายที่มีอาการไม่รุนแรง อาจจะสามารถรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนก่อน แต่
สามารถประสานการส่งต่อมายังโรงพยาบาลลำพูนได้   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                           เรื่องที่ 2 แนวทางการปรับให้โรค Covid-19 เป็นโรค endemic จะมีการรักษา
แบบ OPD Case ที่สำคัญของการรักษาแบบ OPD Case ต้องมีการประเมินว่า case ใดควรจะรักษาแบบ OPD 
Case Key สำคัญ คือ การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค เช่น อ้วน เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น 
รวมถึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ การรักษาแบบ OPD Case มีความแตกต่างจากการรักษาแบบ Home 
Isolation เช่น ไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้  จะมีการติดตามอาการใน 48 ชั่วโมงครั้งเดียว ขอความ
ร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับการรักษาแบบ OPD Case ด้วย  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                  เรื่องที่ 3 แนวทางการกักตัวของบุคลากรทางแพทย์ แนวโน้มจะมีระยะเวลาการ
กักตัวที่น้อยลง เน้นการทำ Self-Quarantine กรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ ให้แยกกักตัว 7 วัน 
หลังจาก 7 วันสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

ประธาน   กรณีการรักษาผู้ติดเชื้อ OPD case กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ขอความกรุณาที่ประชุมได้ช่วยกันหารือและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินงานดังกล่าว  
 

นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว ระบบการรักษาแบบ OPD case มีความแตกต่างจาก Home Isolation ผู้ป่วย
สามารถออกนอกบ้านได้ในกรณีที่จำเป็น  
 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านเวชกรรม  จากการประชุม เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565       
ที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบการรักษาแบบ OPS case แตกต่างจากรูปแบบการรักษาแบบ HI 
ตามนโยบายแนวทางการรักษาแบบผู้ป่วยนอก "เจอ แจก จบ" แก่ผู้ป่วยโควิด เป็นแนวทางการรักษาระบบใหม่ 
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ที่เพ่ิมจากระบบการรับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสนาม การกักในชุมชน กักตัวที่บ้าน ส่วนผู้ป่วย
ในกลุ่มติดเชื้อให้รักษาตามอาการ และกลุ่ม ATK บวกที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และในกลุ่ม 608 หากมีอาการ   
ให้อยู่ในโรงพยาบาล 
 

ประธาน   สรุป OPD case ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขปรับแนวทางการรักษาและ
ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยบริการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก 
สำหรับผู้สมัครใจ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ไม่มีความเสี่ยง โดยให้ยารักษาตามอาการ  และให้
กักตัวอยู่ที่บ้าน เหมือน HI  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ทุกพ้ืนที่
ดำเนินการตามแนวทางเดิมก่อน ส่วนประเด็นการรักษาแบบ OPD case จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน    ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง             ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 
4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่1 เชียงใหม่     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
   4.8 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
 
   

             4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
                         เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ 2565  เขตสุขภาพที่ 1 ได้กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 เขตสุขภาพที่ 1 เป็นภาพรวมกลุ่มล้านนา และจังหวัดลำพูน กำหนดตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายละเอียดตาม
เอกสารแจ้ง สำหรับพื้นที่ลงตรวจเยี่ยม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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                    เรื่องที่  2 แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance     
Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีทั้งหมดจำนวน 20 
ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแจ้ง ประกอบด้วย ดังนี้ 

          Agenda based                 Functional based                   Area based 
1. กัญชาทางการแพทย์        1. RDU province                        1. เบาหวานวิทยา 
2. พชอ.    2. STEMI                                   2. อุบัติเหต ุ
3. PCU/NPCU                  3. Happinometer                       3. Suicide 
4. อสม.หมอประจำบ้าน        4. การให้บริการช่องปาก                 4. เด็กเตี้ย 
 5. ผู้สูงอายุ 5. TB 
 6. ITA 6. Covid-19 
 7. HIS gateway 7. PM 2.5 (Safe room) 
 8. 30 บาทรักษาทุกที ่  
 
 

9. วิกฤติทางการเงิน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

        4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    ไม่ มีเรื่องแจ้ ง
      

        4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                        เรื่องที่ 1 สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และการติดตาม

ความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 (1 มกราคม – 28
กุมภาพันธ์ 2565) พบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 8,774 ราย มีผู้ป่วยที่รับมา
จากพ้ืนที่เสี่ยงต่างจังหวัด และมีผู้ป่วยรับรักษาและนำเข้าจากต่างจังหวัด จำนวน 2,199 ราย  PCR+ จำนวน 
645 ราย  ATK จำนวน 5,930 ราย เสียชีวิต จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14 ส่วนใหญ่จะพบมากใน
สถานประกอบการ ,โรงเรียน ,สถานที่ทำงาน และในครอบครัว 

สถานการณ์เตียง จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
รักษาอยู่ จำนวน 2,868 ราย ยอดผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้า HI และ CI จำนวน 2,276 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.75 
สัดส่วนต่อยอดรวมผู้ติดเชื้อ คิดเป็นร้อยละ 79.36 และต่อผู้ป่วยสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 82.02 พ้ืนที่ได้
ดำเนินการตามมาตรการณ์ปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถี และจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการฉีด
วัคซีนใหป้ระชากรสะสมทั้ง 4 เข็ม รวมทั้งหมดจำนวน 819,312 โดส(เข็มที่ 1 จำนวน 334,167 รายคิดเป็น
ร้อยละ 83.25 , เข็มที่ 2 จำนวน 318,892 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.44 , เข็มที่ 3 จำนวน 159,087 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 39.63 และเข็มที่ 4 จำนวน 5,205 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.30 ) ขอให้เร่งรัดดำเนินการฉีด
วัคซีนตามนโยบาย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

                   เรื่องที่ 2 แนวทางการรักษาผู้ป่วยCOVID-19 รูปแบบผู้ป่วยนอก
ร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้าน ตามรายละเอียด ดังนี้  
การปรับแนวทางเวชปฏิบัติฯ 
CPG Covid-19 V-20 มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ปรับคำนิยามของการวินิจฉัย ผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 ตามกรมควบคุมโรคระบุ 
2. ปรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยด้วย antigen test kit (ATK) 
3. ปรับแนวทางการดูแลรักษา ในกลุ่มผู้มีอาการไม่มีอาการ กลุ่มท่ีมีอาการปานกลาง 
4. เพ่ิมข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต้านไวรัส และ ยาอื่นๆ 
5. ปรับระยะเวลาในการกักตัวกรณีผู้ป่วยเป็นกลุ่มบุคลากรและ กลุ่มอ่ืนๆ 
 

เกณฑ์คำนิยาม 
การเฝ้าระวังโรคเฉพาะราย (Case definition for surveillance) ตามประกาศกองระบาดวิทยา วันที่ 24 
มกราคม 2565 

1) เกณฑท์างคลินิก (Clinical criteria) 
2) เกณฑท์างระบาดวิทยา (Epidemiological criteria) 
3) เกณฑก์ารตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory criteria) 

 

ประเภทผู้ป่วย 
1) Suspected Case (ผู้ป่วยสงสัย) 
2) Probable case (ผู้ป่วยเข้าข่าย) 
3) Confirmed case (ผู้ป่วยยืนยัน) 

 

แนวทางเตรียมพร้อมการรักษาโรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) 
• การระบาดของ SARS CoV-2 สายพันธุ์โอมิครอนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
• เนื่องจากเชื้อโอมิครอนพบผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงและการเสียชีวิตน้อยกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆที่ผ่านมา 

ประกอบกับมีความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนโควิด 19 มากขึ้น  
• ข้อมูล ณ วันที่ 25/02/2565 กรุงเทพฯ  
   • HI 29,519 (56.36%) ราย, CI 2,022(3.86%) ราย, เตียงระดับ 1 18,910(36.10%) ราย, 

เตียงระดับ2. 11,093 (2.09%) ราย, เตียงระดับ2.2 758 (1.45%) ราย, เตียงระดับ 3 77 (0.15%) ราย, 
รวม 52,379 ราย  

   • ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถดูแลที่บ้านได้ โดยให้การรักษาตามอาการ จึงควรมีการปรับรูปแบบให้  
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

สำหรับแนวทางการกักตัวของบุคลากรทางการแพทย์ ให้แยกกักตัวที่บ้าน 7 วันหากไม่มีอาการให้
กลับมาทำงานได้ และให้เฝ้าระวังต่อ 3 วัน  
 ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 จังหวัดจะมีการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom  Meeting   

- PP Covid-19                                                                                                          
- TB ประเด็นการคัดกรองหมู่บ้านหรือตำบลให้มีความครอบคลุม 100 %                             - ---
- Covid นวัตกรรมในการดำเนินการฉีดเข็ม 3 มาฉีด จะต้องทำอย่างไร 

 

เภสัชกรยุพิน นำปูนศักดิ์    การฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดลำพูน เข็มกระตุ้นเข็ม 3 กระทรวง
สาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ในกลุ่ม 608  ร้อยละ 70 ของเข็ม 2 ซึ่งภาพรวมของ
จังหวัดลำพูน ยังดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอเร่งรัดในการดำเนินการ 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

       4.12.5  กลุ่มกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง        
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       4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  
       4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   

       4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

       4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

       4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

       4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ไม่มีเรื่องแจ้ง       
        
       4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ       อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
 

    

       4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา               
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ           ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

เลิกประชุมเวลา   เวลา  13.30  น. 
 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....     
         (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                           
                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน          
                                          บันทึกการประชุม                     
  

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

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   

                                 
                                                                
         
                  


