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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่3 /2565 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม   
5. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล         นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6. นางบุษบา  อนุศักดิ์            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์ 
7. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
8. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน 
9. นายคะนอง      ถนอมสัตย์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
10.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
11.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
12.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
13.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
14.นางโชติกา  มาลาศรี   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
15.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
16.นายบดินทร์เดช     แก้วสุวรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
17.นายพิษณุ  สักสกุลกานต์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
18.นางประภัสสร เครือผิว   (แทน) อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
19.นายโชต ิ  นิสูง   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
20.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
21.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
22.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
23.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
24.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
25.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
26.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
27.นายวิเชียร     ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
28.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
29.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
30.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
31.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
32.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้  
33.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
34.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
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40.นายไชยวิสุทธิ ์ อุตตาโม๊ะ  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
41.นางสาวชรินดา สุธาวา   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
42.นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
43.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
44.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
45.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
46.นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
47.นายพัฒฑนา           อินทะชัย         รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
48.นายเกรียงไกร        ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
49.นางนภัทร  โชคสุภนัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
50.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
51.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
2. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข    
3. นายเจตน์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา 
4. นายวัชระ  สนธิชัย    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตรี  อินแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
2.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.  นางจันทร์จิรา นันตาเวียง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5.  นางศิริพร  อูปแปง    นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  
6.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
7.  นายกฤษฎา            ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
8.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและที่ประชุมจะได้ ขอให้กลุ่มงานที่

วาระเพื่อทราบ ให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งในกลุ่มไลน์กวป.สสจ.ลำพูน และมอบให้รองนายแพทย์สาธารณสุข
ด้านพัฒนายุทธศาสตร์ แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ และมอบให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1  

  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เรื่องแจ้งจากการประชุม        
คณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดลำพูน ดังนี้ 

1. กรมบัญชีกลางออกแนวปฏิบัติ การเบิกค่ารักษาพยาบาลในคลินิกกรณีให้บริการผู้มี
สิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19  

2. หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิราชการ กรณีเข้า
รักษาโรงพยาบาลเอกชน 

3. การยื่นแบบแสดงภาษี การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564 ภงด.90 ภงด.91  
โดยสามารถดำเนินการได้ 2 แบบ คือ แบบกระดาษ ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และทางอินเตอร์เน็ต    
ยื่นภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ 
ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยไม่มี
การแก้ไข          
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม 2565 
 

นางศิริพร อูปแปง  แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สรุปข้อมูลรายงาน ณ เดือนมีนาคม 2565 มีผู ้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 3 ราย        
ค ิดเป ็นร ้อยละ 6.23 สะสมระหว ่างเด ือนตุลาคม 2564 ถึงเด ือนมีนาคม 2565 จำนวน 25 ราย                    
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 92 ราย และมีจำนวนลดลงคิดเป็นร้อยละ 49        
ได้มีการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองตามแนวทางและมีการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย        
โดยนำเอาเครื่องมือ 4 Pillars สี่เสาเราไม่ทิ้งกัน มีการดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการ   
ฆ่าตัวตายในชุมชนปี 2565 จำนวน 2,876 ราย และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประเภทกลุ่มเสี่ยงต่อการ   
ฆ่าตัวตาย เสี่ยงสูงมาก 237 ราย , เสี่ยงสูง  581 ราย, เสี่ยง 2,058 ราย ปัญหาที่พบ คือ ยากจน รายได้น้อย    
เป็นผู้ป่วย เจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีปัญหาสุขภาพ และไม่มี งานทำ หรือไม่มีอาชีพ ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการโครงการ
พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการช่วงเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2565 โดยจะมีกิจกรรมระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา เน้นการรับ
ฟังปัญหาให้คำปรึกษาทางสุขภาพ คัดกรอง และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 
ระหว่างในเดือนมีนาคม 2565 ได้มีการขับเคลื ่อนโครงการ Pillars 4 มีการประชุมหารือแนวทางในการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายด้านสถานศึกษาและด้านแรงงาน  การประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดลำพูน และใน Pillars 2 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฆ่าตัว
ตายและสอบสวนโรค และใน Pillars 3 พร้อมกับมาตรการของจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  
 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  จากการที่ผู้รับผิดชอบได้ให้ข้อมูล ขอขอบคุณจังหวัดลำพูน ที่ให้ความร่วมมือจัด
กิจกรรมของกรมสุขภาพจิตมาโดยตลอด  ทั้งนี้ ขอฝากให้ช่วยเฝ้าระวังในช่วงสงกรานต์ พบว่ามีสถิติผู้สูงอายุ      
ทำร้ายตนเองสูง เนื ่องจากอาจจะพบปัญหาความโดดเดี ่ยว ที ่ไม่มีลูกหลานเดินทางมาเยี ่ยม ก็จะเกิดการ
เปรียบเทียบกับครอบครัวอ่ืน ทำให้เกิดความน้อยใจ ขอให้มีความระมัดระวังด้วย   
 

(แทน) ผอ.รพ.สวนปรุง  ให้ข้อเสนอแนะและกล่าวชื่นชมที่จังหวัดลำพูนได้มีการดำเนินการกิจกรรมได้
เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีอัตราการฆ่าตัวตายลดลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สามารถนำไปขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืน
ในเขตสุขภาพท่ี 1 ต่อไปได้  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
   

เรื่องท่ี 2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน  
นางจันทร์จิรา นันตาเวียง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน   
ว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่ เปิดป้ายโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน 
สาขาบ้านธิ ,สาขาทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา ,สาขาวังสะแกงใต้ อำเภอเวียงหนองล่อง,สาขาบ้านห้วยแหน อำเภอลี้, 
สาขาตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง สาขาอำเภอป่าซาง และสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง  โดยได้มีการขับเคลื่อน ใน 3 ระดับ 
ดังนี้  

ระดับจังหวัด  4 STEPs รักษาเบาหวาน 24 Module  
ระดับอำเภอ ขับเคลื่อนนโยบาย โดยใช้กลไก พชอ. 
ระดับตำบล  สร้างให้ชุมชนเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วม และบริหารจัดการ ด้านบุคลากร อุปกรณ์ 

งบประมาณ และการดำเนินภายใต้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา องค์ความรู้ ทักษะ ต่างๆ รวมถึงการมีสถานีสุขภาพ 
โดยในสถานีสุขภาพ จะมีอุปกรณ์พร้อมใช้ เครื่องวัดความดัน สายวัด เครื่องชั่งน้ำหนัก Body Composition 
,DTX การคัดกรองประชาชนทุกคน เพื่อให้สามารถแบ่งกลุ่มว่า เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย  และการจัด
กิจกรรม 3 อ. อ.อาหาร  อ.ออกกำลังกาย อ.อารมณ์  

งบประมาณ ในการดำเนินงาน โรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน มีแหล่งงบประมาณ จาก
หลายแหล่ง ดังนี้  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลบ้านธิอ.บ้านธิ เป็นเงิน 20,000 บาท 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา เป็นเงิน 11,775 บาท 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลป่าไผ่ อ.ลี้ เป็นเงิน 36,900 บาท 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง เป็นเงิน 44,050 บาท 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง เป็นเงิน 30,000 บาท 
- นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เป็นเงิน 10,000 บาท  
- NPCU อำเภอป่าซาง เป็นเงิน 29,950 บาท 

2. งบประมาณ จาก CUP คปสอ. บ้านโฮ่ง เป็นเงิน 15,800 บาท  
3. งบประมาณบริจาค บริษัท คาราบาวแดง จำกัด เป็นเงิน 100,000 บาท ทั ้งจังหวัด 

(สนับสนุนให้โรงเรียนละ 10,140 บาท) 
4. จาก สสอ. รพช. รพ.สต.และชุมชน ทุกแห่งเป็นสถานที่ ป้ายโรงเรียน อุปกรณ์ต่างๆ ค่า LAB 
5. งบประมาณจากภาคเอกชน เช่น น้ำดื่มภูดิน อำเภอแม่ทา น้ำดื่ม คาราบาวแดง  
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ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงาน
กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบาหวาน สาขาปากบ่อง อำเภอป่าซาง และแสดงความชื่นชม
ในการดำเนินงานดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   เรื่องที่ 3 การนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขา
รพ.สต.ปากบ่อง อำเภอป่าซาง 
   มีกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา สัปดาห์ละ 2 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง     
รวม 24 ครั้ง และมีการประมวลผล 4 steps  24 Module มีการเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมพลังผ่าน
ไลน์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่อง ได้ผลลัพธ์และความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 21 คน สรุปผลจากการ
เรียน คือมีนักเรียนระดับน้ำตาลลดลง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47  มีน้ำหนักลดลง จำนวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.62 และมีรอบเอวลดลง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

เรื่องที่ 4 การนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโรงเรียนเบาหวานวิทยา ของ รพ.สต. 
หนองหนาม 

มีกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา โดยออกเยี่ยมบ้านและสำรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยเบาหวาน และพบผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งหมดจำนวน 211 ราย นำมาดูแลรักษา จำนวน 111 ราย และได้
นำนักเรียนมาทดลองเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนเบาหวานวิทยา จำนวน 11 ราย พบว่าได้ผลดี    
มีนักเรียนน้ำหนักลดลงจำนวน 6 คน  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม /รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี ่ยวชาญ     
ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้ช่วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้
หมอ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาล
เมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    
เรื ่องที ่ 1 เรื ่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1      

ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น. 
1. สรุปสถานการณ์ดำเนินงานงบค่าเสื่อมทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของจังหวัดลำพูนได้รับวงเงินงบประมาณตามแผน 37,627,437 บาท รวมจำนวน 438 รายการ ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.99 จัดทำแผนการจัดชื้อ/จ้างแล้ว 305 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
69.63 ขออนุมัติจัดชื้อ/จ้างแล้ว 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.22 ทำสัญญาเรียบร้อย 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
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8.9 และตรวจรับเรียบร้อย 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม เร่งรัด
ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย  

2. การติดตามงบประมาณตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564) ของจังหวัดลำพูนได้รับ
จัดสรร จำนวน 42 รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวน 32,267,600 บาท ต้องลงนามในสัญญาภายใน วันที่ 
30 เมษายน 2565 และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอให้ผู้บริหารกำกับติดตาม กรณี
ไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนด ให้คืนงบประมาณกลับส่วนกลาง ตามรายการดังนี้ 
 โรงพยาบาลลำพูน    จำนวน 17 รายการ  วงเงินรวม 11,728,000 บาท 
 โรงพยาบาลลี้   จำนวน   7 รายการ วงเงินรวม   9,718,900 บาท 
 โรงพยาบาลป่าซาง  จำนวน   7 รายการ วงเงินรวม   3,484,700 บาท 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  จำนวน   7 รายการ วงเงินรวม   3,076,000 บาท 
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง    จำนวน   1 รายการ วงเงินรวม   1,290,000 บาท 
 โรงพยาบาลบ้านธิ  จำนวน   1 รายการ วงเงินรวม      990,000 บาท 
 โรงพยาบาลแม่ทา   จำนวน   1 รายการ วงเงินรวม      990,000 บาท 
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จำนวน   1 รายการ วงเงินรวม      990,000 บาท 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   เรื่องที่ 3 สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และการติดตามความก้าวหน้าวัคซีน
โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 (1 มกราคม – 24 มีนาคม 2565) 
พบว่ามีผู ้ติดเชื้อ COVID-19 มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 22,288 ราย มีผู ้ป่วยที่รับมาจากพื้นที่เสี ่ยง
ต่างจังหวัด และมีผู้ป่วยรับรักษาและนำเข้าจากต่างจังหวัด จำนวน 3,123 ราย  PCR+ จำนวน 750 ราย  ATK 
จำนวน 18,423 ราย และเสียชีวิต จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14 ส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มทั่วไป/ใน
ชุมชนในครอบครัว ,โรงงานอุตสาหกรรม ,แรงงานต่างด้าว ,โรงเรียน/บุคลากร , และในกลุ่มตลาด ซึ่งของเดือน
มีนาคม 2565 (วันที่ 1-31มีนาคม 2565)  พบผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด จำนวน 13,860 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใน
จังหวัด 12,714 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.73 นำเข้าต่างจังหวัด จำนวน 1,146 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.27 และ
เสียชีวิต จำนวน 15 ราย  
    สถานการณ์เตียง จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 มีอัตราผู้ติดเชื้อ
ต่อร้อยละการจำแนกตามกลุ่มอาการของผู้ติดเชื้อในระบบที่ยังรักษา ผู้ป่วยสีเหลือง คิดเป็นร้อยละ 7 ผู้ป่วยสีแดง 
คิดเป็นร้อยละ 0.143 และต่อผู้ป่วยสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 92.85 พื้นที่ได้ดำเนินการตามมาตรการณ์ปลอดภัย
ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถี และจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชากรสะสมทั้ง 4 เข็ม 
รวมทั้งหมดจำนวน 854,717 โดส (เข็มที่ 1 จำนวน 344,933 รายคิดเป็นร้อยละ 85.93 , เข็มที่ 2 จำนวน 
323,635 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.62 , เข็มที่ 3 จำนวน 168,671 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.02 และเข็มที่ 4 
จำนวน 6,614 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.65 ) ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามนโยบายเป้าหมายเข็ม 3 ในกลุ่ม 608 
ที่ยังค้างฉีดและต้องเร่งรัดภายในเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 10,610 คน 
 

ประธาน   ขอให้ทุกอำเภอเร่งร ัดการการฉีดว ัคซีนควรจะมีการดำเนินการทุกว ัน เน้นการ
ดำเนินการเชิงรุก การฉีดในหมู่บ้าน ตำบล และขอให้ผอ.รพ.สต สาธารณสุขอำเภอมีการวางรูปแบบในการฉีด    
ในหมู่บ้าน ตำบลด้วย  และมอบหมายให้เภสัชกรยุพิน นำปูนศักดิ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
กำกับติดตามการใช้ยา Favipiravir ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และมีความเหมาะสม และให้โรงพยาบาลทุก
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แห่งเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ด้วย เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมี
จำนวนผู้ป่วยมากขึ้น  
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

เรื่องที่ 4 การดำเนินการป้องกันควบคุมโรควัณโรค พบว่า ผลการดำเนินงานคัดกรอง 
ปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 19.24 และเป้าหมายอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
(Success rate) และการขึ้นทะเบียนของผู ้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ ำ (TB Treatment Coverage)    
คิดเป็นร้อยละ 88 โดยดำเนินการขับเคลื่อนการคัดกรองตามกระบวนการ New TB service model  

ส่วนการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง พบว่าคัดกรองได้ร้อยละ 
36.13 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90)  

พ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินงานคัดกรองรายอำเภอ ได้แก่  
อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลป่าสัก ตำบลบ้านกลาง ตำบลศรีบัวบาน  
อำเภอบ้านธิ ได้แก่ ตำบลบ้านธิ 
อำเภอป่าซาง ได้แก่ ตำบลน้ำดิบ ตำบลนครเจดีย์ 
อำเภอเวียงหน่องล่อง ได้แก่ ตำบลวังผาง 
อำเภอบ้านโฮ่ง ได้แก่ ตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลเหล่ายาว  
อำเภอแม่ทา ได้แก่ ตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาศ 
อำเภอลี้ ได้แก่ ตำบลลี้ ตำบลป่าไผ่ ตำบลแม่ตืน ตำบลศรีวิชัย 
อำเภอทุ่งหัวช้าง ได้แก่ ตำบลทุ่งหัวช้าง  

   

 

ประธาน   ขอให้ทุกพ้ืนที่ยกระดับการดำเนินงานในตำบลที่พบ TB สูง  ให้ดำเนินการตาม New TB 
service model เพ่ือลดอัตราการตาย รวมถึงให้ทุกโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดให้มี Mr. TB ด้วยและ
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน กรณีที่มีผู้ป่วย TB ให้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบด้วย และ
มอบหมายให้งาน it สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประสานงานการใช้ AI เพ่ืออ่านฟิลม์เอกซเรย์ จากจังหวัด
ลำปางด้วย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   เรื่องที่ 5 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ องค์ประกอบที่หน่วยงานต้องคำนึงถึงใน
ด้านการธรรมาภิบาลภาครัฐ ดังนี้ 

๑. บทบาทของผู้บริหาร 
๒. จัดตั้งคณะทำงาน 
๓. กำหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
๔. กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล 
๕. การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
๖. ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมภิบาลข้อมูลสุขภาพ

จังหวัดลำพูนในระดับอำเภอ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงกำหนด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.1.2  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  

4.1.3  รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
 เรื ่องที่ 1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2565 

จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565  ของเขตสุขภาพที่1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 100 ปี
การสาธารณสุขไทย  โรงพยาบาลลำพูน  ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 และทีมคณะนิเทศงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จำนวน 10 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแจ้ง 
และได้วางบนเว็บไซต์ของสสจ.ลำพูน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได ้

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
                     

          เรื่องที่ 2 การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สรุปการดำเนินงาน 
ดังนี้  ปีงบประมาณ 2566  จังหวัดลำพูน จะมีการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต.ให้แก่ อบจ. จำนวน 11 รพ.สต. 
(15.49%) และบุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอน จำนวน 77 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ รพ.สต.จำนวน  3 แห่ง ใน
ปีงบประมาณ 2567  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะต้องส่งคำขอรับการถ่ายโอนให้กับคณะอนุกรรมการ
กระจายอำนาจฯ อีกครั้ง ภายในภายในเดือน พฤษภาคม 2565  

จังหวัดลำพูนมี รพ.สต. ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจ อยู่อีก 60 แห่ง ในระหว่างนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อถามถึงเรื่องความประสงค์ สมัครใจ และ
ความกังวลใจของบุคลากรสาธารณสุข ในการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป 

 

มติประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน     
           เรื ่องที ่ 1 การตรวจคัดกรองการได้ย ินในเด็กทารกแรกเกิด เนื ่องจากทาง
โรงพยาบาลลำพูนมีการบริการตรวจการได้ยินของเด็กทารกแรกเกิด ดังนั้นอยากให้เด็กทารกแรกเกิดในจังหวัด
ได้รับบริการทั้งจังหวัด เสนอให้จัดบริการการตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลลี้ด้วย โดยให้
โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งจัดซื้อเครื่องดังกล่าว แล้วโรงพยาบาลลำพูน จะลดหนี้ผู้ป่วย UC ที่ค้างจ่ายให้ โรงพยาบาลละ 
350,000 บาท  
 

มติประชุม  รับทราบ 
 

 เรื่องที่ 2 ขอให้โรงพยาบาลชุมชนชำระหนี้ ผู้ป่วย UC ที่ค้างจ่ายให้ โรงพยาบาลลำพูนด้วย  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน      
            เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลี้ 

        เรื่องที่ 1 ขอหารือเรื่องกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลติดเชื้อโรคโควิด-19 เพ่ิมมากขึ้น 
ทำให้ต้องลาป่วย แต่มีเจ้าหน้าที ่บางท่านที่ป่วย แต่ยังสามารถมาทำงานได้ตามปกติ ส่งผลต่อวันทำการและการ
เบิกค่าตอบแทนต่างๆ    
 

ประธาน   มอบงานการเงิน และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง             ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่    
      เรื่องที่ 1 แจ้งผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์     

( IQ ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 
100 คะแนน และในระดับเขตสุขภาพท่ี 1 คิดเป็น 102 คะแนน เพ่ือใช้ในการพัฒนาเด็กต่อไป อยากให้ผู้บริหาร
หน่วยงานมีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ยังล้าช้า ซึ่งของจังหวัดลำพูนยังจัดอยู่ระดับที่ 8 ของประเทศ  
 

ประธาน   กำชับให้มีการติดตามดูแลเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้า จำนวน 4 ราย ด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

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     
                                        เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 

         เรื่องท่ี 1 แลกเปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลลำพูน ให้แก่ รพ.สต. 
ในการให้บริการผู้ป่วยโควิด กรณีต่างๆ ดังนี้  

Home Isolation เคสละ 100 บาท จำนวน 10 วัน 1,000 บาท  
Selt Isolation เคสละ 400 บาท 
ATK Pro 100 บาท 
การฉีดวัคซีน เคสละ 40 บาท  
 

ประธาน   การพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุนให้แต่ละ รพ.สต นั้น ให้ทุกคปสอ.วางรูปแบบที่
เหมาะสมร่วมกัน  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

             4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข     อยู่ในวาระแจ้งของ 
รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านพัฒนายุทธศาสตร์ 

 

         4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ        อยู่ในวาระแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต
      

         4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ             อยู่ในวาระแจ้งของผชช.ว 1 
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         4.12.5  กลุ่มกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง        
        

         4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  
         4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
             เรื ่องที่ 1  วิกฤตทางการเงินการคลังหน่วยบริการ (ระดับ 6 - 7)  

ของจังหวัดลำพูน วิเคราะห์สภาวะวิกฤตของหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 
- กุมภาพันธ์ 2565) หักงบลงทุน ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 
พบว่าสถานการณ์ยังคงปกติ  

           เรื่องท่ี 2  สถานะเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน (ไม่รวมงบลงทุน) 
โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน  ณ วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2565 พบว่า รพ.ลำพูน ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง มีเงินบำรุง
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา  

  เรื่องท่ี 3 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกท่ี  
(OP ANYWHERE) จังหวัดลำพูน เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมลูผลการ claim (ราย) 
กองทุน OP Anywhere และกองทุน OPAE รายละเอียดตามตาราง 
 

 
 
 กำหนดแนวทางการเรียกเก็บเงินระหว่างหน่วยบริการ ดังนี้  

1) อัตราการเรียกเก็บระหว่างกัน รพท-รพช-รพสต ในจังหวัดลำพูน (ตามข้อตกลง 400 และ 
200 บาท) 

2) การใช้เงินกัน จำนวน 2,000,000 บาท ดังนี้ จ่ายรายเดือน ๆ ละไม่เกิน 250,000 บาท 
จำนวน 8 เดือน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –เดือนกันยายน 2565) 

แนวทางการดำเนินงาน 
1) ให้หน่วยบริการที่ให้บริการรักษาจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ และส่งข้อมูลการเรียกเก็บไปยัง

หน่วยบริการต้นทาง  (Recheck ระหว่าง รพท : รพช : รพช)  
2) สำเนาแจ้ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ลำพูน เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดสรร 
3) กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ลำพูน แจ้งจัดสรรให้หน่วยบริการทุกเดือน 

เรื่องท่ี 4 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) เขตสุขภาพท่ี 1 กำหนด 
Timeline ในการจัดทำ Planfin ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการปรับแผน 
และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบภายในวันที่ 22 – 29 เมษายน 2565  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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         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  16.30  น. 
 
  ลงช่ือ) …………………….......................….....          ลงช่ือ) …………………….......................                                             
    (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                              (นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู)                                                    
            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                    บันทึกการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                  
      

         
                                 
                                         


