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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่5 /2565 

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว                  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม   
5. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
6. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล         นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
7. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
8. นางบุษบา  อนุศักดิ์            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์ 
9. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
10.นายเจตน์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา 
11.นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน 
12.นายสันทัด     ทองพรรณ    (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
13.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
14.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
15.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
16.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
17.นางอรทัย  ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
18.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
19.นางเทพนที  อุนจะนำ  (แทน) อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
20.นางกษมา  ตะมะโน   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
21.นายวัชระ  สนธิชัย    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม 
22.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
23.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
24.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
25.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
26.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
27.นายวิเชียร     ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา   
28.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ   
29.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
30.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
31.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
32.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
33.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้  
34.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
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35.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
36.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
37.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
38.นางพัชรี  วีรพันธุ์    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
39.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
40.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
41.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
42.นางสาวธนภรณ ์ ศุภางคะรัตน์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
43.นายพัฒฑนา           อินทะชัย         รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
44.นายเกรียงไกร        ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
45.นางนภัทร  โชคสุภนัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
46.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
47.นายมนตรี  อินแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
48.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุเมธ  องค์วรรณดี   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 
2. นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
3. นายนฤทธิ์  มณีทอง    ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
4. นายธวัชชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์   สาธารณสุขอำเภอลี้ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายปรีชา  เครือธง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2.  นางวันเพ็ญ  โพธิยอด                       นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5.  นางจันทร์จิรา นันตาเวียง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6.  นางศิริพร  อูปแปง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
7.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
8.  นายกฤษฎา            ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
9.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ เรื ่องที่1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ดำเนินการ พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน Letter of Intent (LOI) สำหรับหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน 
ที่เริ่มประสบวิกฤตด้านการเงินการคลัง โดยจัดทำระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลี้  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ ในการดำเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของโรงพยาบาล วงเงินงบประมาณทั้งหมดจำนวนเงิน 12 ล้านบาท



3 

โดยได้มีการจัดสรรให้โรงพยาบาลลี้ จำนวน 5 ล้านบาท/โรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 4 ล้านบาท/โรงพยาบาล
บ้านธิ จำนวน 1 ล้านบาท และในส่วนเงินกันวิกฤติการเงินการคลังระดับจังหวัดอีก จำนวน 2 ล้านบาท 
 

ประธาน   ได้ลงนามบันทึกในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 
และได้บันทึกภาพร่วมเพ่ือเป็นสักขีพยานในการแสดงเจตจำนง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1 นโยบายการขับเคลื่อน ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพ่ือเตรียมรับ 

การตรวจราชการรอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 ให้เน้นการวิเคราะห์ความสำเร็จในช่วงระหว่างการดำเนินงานด้วย 
เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย ให้มีการสรุป Case ที่เสียชีวิตพร้อมวิเคราะห์ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม  และปัญหา
เศรษฐกิจการกูห้นี้ยืมสิน เมื่อนำเข้าที่ประชุม พชอ. โดยเฉพาะสุขภาพจิตหลังป่วยด้วยโควิด-19  

 

ผอ.รพ.หริภูญชัยราม ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงปัญหาหนี้สิน กฎหมายให้คิดดอกเบี้ย ในช่วงโควิด มีปัญหาน้อยลง   ทำ
ให้เห็นโอกาสในการแก้ปัญหานี้ได้ 
 

ผอ.รพ.ลี้  ได้เสนอแนะการกู้ยืมเงิน แก่เจ้าหน้าที่ และให้สวัสดิการโดยคิดดอกเบี้ยต่ำ และ 3 เดือนแรกไม่
คิดดอกเบี้ย  

 

คุณบุษบา อนุศักดิ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านยุทธศาสตร์ แจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดลำพูน 
   เรื่องท่ี 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ร่วมกันประดิษฐานองค์พระเสตังคมุณี และพระนางเจ้าจามเทวี ณ ศาลากลางใหม่ ตามที่
จังหวัดได้จัดพิธีพุทราภิเษกพระเสตังคมณีและพิธีเทวาภิเษกถอนเสาวนีย์พระนางจามเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ในวันที่ 
29 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 16.30 น. และมีช่างฟ้อน จำนวน 1,000 คน ร่วมฟ้อนบวงสรวง นำโดย
ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน  ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่ง
หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนบวงสรวง ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

คุณสุวิมล ทิพย์ชมภู     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เรื่องแจ้งจากการสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565  
   เรื่องที่ 1 การสนับสนุนเงินงบประมาณ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่
ถ่ายโอนไปในปี พ.ศ.2555 – 2557 ยังพบว่า โรงพยาบาลแม่ข่ายได้โอนเงิน ลงไปใน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานต่างสังกัดคนละกระทรวงฯ ทำให้ไม่เป็นไปตามระเบียบเงินบำรุง ทางสำนักงานเขต
สุขภาพที่ 1 ทำหนังสือหารือไปยังกระทรวงแล้ว ส่ง เวชภัณฑ์ ยา สามารถสนับสนุนให้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ได้ ส่วนเงินงบประมาณ ให้ชะลอไปก่อน 
   เรื่องที่ 2 การส่งหนังสือราชการของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ระบบ E-Office โดยมี
การบริหารจัดการ User ให้จังหวัดได้ดำเนินการต่อไป    
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   เรื ่องที ่ 3 Tele-consult : ระบบปรึกษาสุขภาพทางการแพทย์แบบออนไลน์  ตาม
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ โดยได้จัดระบบ Tele Conference เรียกชื่อ Tele Consult ซึ่งจังหวัดลำปางไดท้ำ
การพัฒนาขึ้น และมีการเชื่อมระบบข้อมูล APIR1 สามารถเริ่มใช้ได้ประมาณ กลางเดือนมิถุนายน 2565 
   เร ื ่องที่  4 Personal Data Protection : พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA. (Personal 
Data Protection Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ
ควบคุมไม่ให้องค์กร นำข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมไปจนถึงการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด
การนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ และมีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง โดยพระราชบัญญัติข้อมูล
ส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  
   เรื่องท่ี 5 การดำเนินการเงินพัฒนาสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 1 เรื่องเงินกันเขตสุขภาพที่ 1 
Basic Payment ร้อยละ 2 ในงวดที่ 2 ที่จังหวัดจะต้องโอนให้เขตจำนวน 3,200,000 กว่าบาท ซึ่งหน่วยบริการ
ยังไม่ได้โอนให้เขตสุขภาพที่1   
   เรื ่องที่ 6 การบริหารจัดงบค่าเสื่อม ได้จัดการสัดส่วนการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 
(ระดับพื้นท่ี/ระดับจังหวัด/ระดับเขต) ออกเป็น 80 : 20 โดยมีแนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2566 
 - เงินค่าเสื่อมทั้ง 3 ส่วนสามารถนำมารวมกันได ้
 - การเปลี่ยนแปลงรายการ ไม่ควรเกินสิ้นไตรมาส 2 
 - ไม่เริ่มดำเนินการงบค่าเสื่อมสิ้นไตรมาส 3 ให้ส่งคืนเพื่อดาเนินการจัดสรรใหม่  
 ส่วนงบค่าเสื ่อม ปีงบประมาณ 2565 ขอให้เร่งรัดหน่วยบริการที่ ย ังไม่ได้ดำเนินการ ให้
ดำเนินการภายใน 30 กันยายน 2565    
   เรื่องท่ี 7 รายการงบลงทุน ปี 2566 : ตาม พรบ.ขาวคาดแดง ของจังหวัดลำพูน ได้รับ
รายการตามที่จัดทำคำขอ จำนวน 7 รายการ ตามมติของคณะทำงานแผนงบลงทุนเขตสุขภาพที่1 
   เรื่องที่ 8 FTE 7 สาขาวิชาชีพ FTE ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ โดยพิจารณา FTE 
เขตฯ 7 สาขาวิชาชีพ เก็บข้อมูลภาระงานตามกิจกรรม 71 กิจกรรม พบว่าในบางกิจกรรมในโรงพยาบาลระดับ
เดียวกันมีความแตกต่างกันมา อาจเป็นเพราะหน่วยในการเก็บที่เข้าใจไม่ตรงกับ ให้หน่วยงานแต่ละแห่งตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึงจำนวนประชากร 4 สิทธิ และกรอกข้อมูลภาระงานตามกิจกรรม 71 กิจกรรมในระบบ
ของกระทรวงให้ครบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธาน   ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่อง PDPA ในการจัดทำใบ Consent โดยเฉพาะการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ประสาน นิติกร ตรวจสอบข้อมูลของ พรบ.ฉบับนี้ว่า 1. บุคลากรด้าน แพทย์ 
พยาบาล มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในการดำเนินงาน เช่นในกลุ่มไลน์ Consult ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏอยู่ 
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 2.ระบบข้อมูลในการส่งจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ตรวจสอบว่ามีจุดไหนที่สามารถทำ
ได้หรือไม ่โดยมอบ นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ให้ดูแลตรวจสอบ
ระบบนี ้ร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง และนิติกร ว่าการดำเนินงานในที่ผ่านมา ว่ามีอะไรบ้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว
หลัง พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 ส่วนการแต่งตั ้งคณะกรรมการ PDPA ที ่ได้
ดำเนินการ ซึ่งไม่มี นิติกร ร่วมอยู่ในคณะกรรมการ ให้ดำเนินการใช้การประชุม Zoom เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน  
ในรายละเอียดของ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเชิญหน่วยบริการของรัฐและเอกชน 
 
ผอ.รพ.หริภูญชัยราม  ได้ให้ข้อเสนอแนะ PDPA ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ ไม่รวม นิติบุคคล  พนักงาน ซึ่ง 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีไว้เพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล  
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นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  ได้สอบถามถึงผู้ที่จะดำเนินการในส่วนของวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จริง แต่ความเห็นของ ประธาน ควรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จริง มากกว่าผู้
ที่มีความรู้สูงแต่ถ่ายทอดเชิงวิชาการมากไป 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์  ได้เสนอเพิ่มเติมเรื่องของ 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ามีการประชุม Zoom และเชิญคณะทำงาน ผอก.รพ. ทุกแห่ง และเชิญวิทยากรที่
มีความรู้ในเรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้ง นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานกฎหมาย กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
 

ประธาน  ได้มอบหมายให้ นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์เป็น
เจ้าของโครงการจัดประชุม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา เป็น Supporter ร่วมในโครงการจัดอบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ 
ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
 

   เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด และเป็น 
Provincial Agenda ของจังหวัดลำพูน  โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillar ผ่านกลไกล พชอ. ในการขับเคลื่อน และให้
หมู่บ้าน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 จังหวัดลำพูน พบคนฆ่าตัว
ตายสำเร็จ 8 คน ในอำเภอป่าซาง 3 ราย อำเภอบ้านธิ 2 ราย และพบอำเภอเมือง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา 
อย่างละ 1 ราย เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน และจากการนำเครื่องมือ 4 Pillar มาใช้พบว่า มีอัตราการฆ่า
ตัวตาย ลดลงร้อยละ 30 มีการรายงานข้อมูล Real Time ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนอำเภอเมือง อำเภอแม่ทา และ
อำเภอทุ่งหัวช้าง ขอประสานนายอำเภอเป็นประธาน เพ่ือนำเอา Case Conference มาปรึกษาหารือร่วมกัน  
   กรมสุขภาพจิต ได้คัดเลือก จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่วิจัยปัญหาผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตายและภาระหนี้สิน มีการช่วยเหลือด้วยการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 มีกำหนดจัดประชุมถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด    
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

ประธาน  ได้เสนอแนะการนำ Case Conference มาปรึกษาหารือร่วมกัน ในทุกอำเภอผ่านกลไกล พชอ. 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์

สาธารณสุขจ ังหว ัดลำพูนด้านเวชกรรม / ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /       

http://www.lamphunhealth.go.th/
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นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา/นักวิชาการสาธารณสุข
เชี ่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี ่ยวชาญด้านสาธารณสุข /รอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
/ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู ้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    
เรื่องที่ 1 แจ้งการดำเนินงานโควิด-19 ด้านวัคซีน เข็ม 3 ให้ทุกโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ครบ 5 วันโดยให้โรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    เรื่องท่ี 2 นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หนังสือลงวันที่ 
9 พฤษภาคม 2565 ให้ทุกหน่วยบริการ ให้วัดในสังกัดสำนักพุทธศาสนา จัดส้วมมาตรฐาน ตามเกณฑ์ HAS ของ
กรมอนามัย ร้อยละ 70 โดยคัดเลือกวัดที่มีส้วมมาตรฐาน ตามเกณฑ์ HAS ดีเด่น อำเภอละ 1 วัด 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    เรื่องที่ 3 จากการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
ตามแบบรายงาน 506 ในเดือนที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดลำพูนมี Case สงสัยที่เป็นโรคเดงกี่ไวรัส ประมาณ 10 ราย 
ซ่ึงทางจังหวัดได้ให้ทุกอำเภอดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการสำรวจและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายในพ้ืนที่ 
 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 

    เรื่องที่ 4 โรควัณโรค จังหวัดลำพูน กรณีพบในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ขอ 
ให้ทำ Pop up แจ้งเตือน โดยให้ผู้รับผิดชอบงาน IT ดำเนินการในทุกโรงพยาบาล ส่วนผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ให้
ดำเนินการปิด Case หาก Case ที่ไม่สามารถปิดได้ให้สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน 1 หน้ากระดาษ A4 แจ้ง
ให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำแผนคัดกรองวัณโรค และให้รายงานในเวทีลำพูนรักคุณ ในวันที่ 2 
มิถุนายน 2565 โดยเริ่มต้นตำบลที่เป็นสีแดง 
 

ประธาน  ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีผู้ป่วยมาโรงพยาบาล เป็นไข้เลือดออก อาจจะมีการติดเชื้อโควิด-19 ร่วม
ด้วยหรือไม่ เพ่ือให้โรงพยาบาลได้ปลอดภัยกรณีรับ Case รักษา 
 

นายแพทย์นิมิต อินปั๋นแก้ว  ให้โรงพยาบาลจัดพื้นที่ในการรักษาซึ่งเดิมใช้ PUI Ward ซึ่งมีข้อจำกัดในการ
เข้าไป Monitor ส่วนผู้ป่วยโรคเด็งก่ีที่มีอาการโรค และไม่มีอาการทางปอด ให้จัดส่วนพื้นที่แยก Cohort Ward 
 

ประธาน  กรณีผู้ป่วยมารับบริการโรงพยาบาล มีอาการเป็นไข้ ขอให้ตรวจ  ATK และให้ตรวจ CBC  
 

ผอ.รพ.หริภูญชัยราม  ในเดือนกรกฎาคม 2565 ประกาศโรคประจำถิ ่น ให้งดใส่หน้ากากอนามัย จังหวัด
เชียงใหม่  สีฟ้า นำร่องท่องเที่ยว สีเขียว จังหวัดลำปาง และสีเหลือง จังหวัดลำพูน 
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ประธาน   มอบหมายให้นางบุษบา  อนุศักดิ ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้าน
ยุทธศาสตร์ ได้ประสานงาน เลขาฯผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 เพื่อประสานเรื่อง สีที่กำหนดสถานะของแต่ละ
จังหวัด พ้ืนที่สถานการณ์โรคโควิด-19 
 

ประธาน  ได้แจ้งความคืบหน้าในการปรึกษาผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 เรื่อง สีที่กำหนดสถานะของ
จังหวัด พื้นที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้เรียนขอเสนอชื่อจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวเข้าสู่
กระทรวงฯ 
 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ได้ให้ข้อมูล ในที่ประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดลำพูน ได้
ให้จังหวัดลำพูน ยื่นขอเป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว เป็นจังหวัดสีฟ้า มีการประเมินตนเองก่อนตามแบบประเมินที่
กำหนด โดยจะนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2  นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
 เรื่องท่ี 1 แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ ศบค. 

ตามท่ีให้มรีายงานรายวัน ซ่ึงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะไม่มีการรายงานรายวันอีกต่อไป โดยจะ
มีการรายงานเป็นรายสัปดาห์แทน ขอนำเรียนในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และการแถลงข่าว
ของจังหวัด  
 

ประธาน   ขอให้คงไว้ในส่วนของ Info graphic ประจำวันไว้ก่อน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 เรื่องท่ี 2 แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ใน 
เดือนมิถุนายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ บ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสวาย 
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ขอให้พ้ืนที่จัดเตรียมพร้อมรับคณะจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 เรื่องท่ี 3 การติดตามการดำเนินงาน Advance Care plan กลุ่ม Palliative 
Care ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 จะได้มีการประชุมเพื่อทบทวนผลงานของทุกโรงพยาบาล ที่ค่อนข้างต่ำใน
เขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 61 ซ่ึงการดำเนินงานต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยจัดทำเป็นสรุปรายงานเข้ามายังจังหวัด ส่วนการดำเนินการ ลงข้อมูลในโปรแกรม นำเรียนผู้บริหารโรงพยาบาล
ช่วยตรวจสอบดำเนินการ  
 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ได้ชี้แจ้งกรณีน้ำมันกัญชาใกล้หมดอายุ การใช้เวชภัณพ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา น้ำมัน
กัญชา ในการรักษาในผู้ป่วยกลุ่ม Palliative Care โดยมี น้ำมันอาจารย์เดชาซึ่งสามารถใช้แทนและได้ส่งให้ทุก
โรงพยาบาลแล้ว 
    

กลุ่มงานประกันสุขภาพ   มีการเบิกจ่าย สำหรับผู้ป่วยกลุ่ม Palliative Care กรณีติดบ้านติดเตียง ดัชนี 
0 -6  และมีการทำ Care Plan สามารถเบิกจ่ายกองทุนตำบล ดำเนินการโดยท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.3  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
 

4.1.3  รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
 เรื ่องที่ 1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 

2/2565 ซึ่ง กองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งกำหนด กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 
2/2565 ในวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 โดยจังหวัดลำพูน มีกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ในวันที่   5 
กรกฎาคม 2565 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 จะได้เลือกจังหวัด เพื่อลงตรวจ
ราชการ พื้นที่ คปสอ.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งใน 3 จังหวัด จะถูกเลือกมา 1 จังหวัด และกำหนด
สรุปตรวจราชการ (Exit) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สถานที่คาดว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    เรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan มีการประชุมเมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลลำพูน ประธาน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการประชุม เพ่ือให้ใช้ทรัพยากร คน เงิน ของ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการจัดประชุม
ในโซนล้านนา 1 เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งถัดไป ประชุม ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือเป็น One Zone One Hospital One 
Health และมีแผนพัฒนาระบบ IT ในล้านนา 1 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ 
    การออกแบบ OPD Refer ในโซนของ ล้านนา 1 กรณีท่ีมีใบ Refer จะมีการเรียก
เก็บ จาก สปสช.ตามรายการจ่ายจริง กรณีข้ามเขตรอยต่อ ระหว่างโรงพยาบาลลำพูน Refer โรงพยาบาลสารภี 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง Refer โรงพยาบาลจอมทอง หรือโรงพยาบาลสันป่าตอง กรณีไม่มีหนังสือส่งตัวผู้ป่วย ซึ่ง
เป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่มีความสะดวกและความรวดเร็วในการรับบริการ  และมติที่ประชุมให้ยกเลือกพื้นที่รอยต่อ
ทุกจังหวัดในโซนล้านนา 1 โดยให้มีการส่งต่อได้ทุกอำเภอ และมีอัตราการเรียกเก็บในอัตราเดียวกัน ส่วนการ Refer 
ของโรงพยาบาลสารภี สามารถส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลลำพูนได้ ตามโรคที่เป็นหรือตามความประสงค์ของผู้ป่วย  
    ประเด็น Vascular จัดให้มีการ Training แพทย์ศัลย์กรรมทั่วไป แบบ Short 
Crouse และเพ่ือเบิกค่าตอบแทนในการทำหัตถการ  
    ประเด็นบุคลากรทางการแพทย์  มีโรงพยาบาลศรีสังวาล์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ขาดแคลนแพทย์ Orthopedic และ Neuro Surgical จัดให้มีแพทย์หมุนเวียนในเขตล้านนา 1 เข้าไปช่วย โดยมี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นจำนวน 3 เท่าโดยใช้เงินของเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 6 ล้านบาท  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    เรื่องที่ 3 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดลำพูน (ศจ.คจ.) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  347/2563 
โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทุกจังหวัดดำเนินการ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือการดำเนินงานขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัย จังหวัดลำพูนพบครัวเรือนยากจน จำนวน 5,755 ครัวเรือน ในนี้มีครอบครัวของกลุ่ม
เปราะบาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้ใช้เครื่องมือ 4 Pillar มีครอบครัว จำนวน 1,880 ครัวเรือน และข้อมูล
ของกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวน 2,876 คน โดยขอความร่วมมือให้
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โรงพยาบาลทุกแห่ง ได้ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนของกลุ่มเปราะบาง และให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ นำข้อมูลวาง
บนเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 4.1.4  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข             
      เรื ่องที่1 เนื่องจาก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะมีการประกาศปลดล๊อค
กัญชา เพื่อให้เป็นกัญชาเสรี เรื่องใบอนุญาต ถึงแม้จะมีการปลดล๊อคกัญชา ออกจาก พรบ.ยาเสพติดแล้ว แต่การ
ดำเนินการยังต้องมีข้อกำหนดในส่วนของ พรบ.กัญชา กัญชง และในกรณีที่มีการดำเนินการปลูกกัญชา ในเชิง
พาณิชย์ ก็ยังมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตอยู่ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    4.1.4  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรม 
     เรื ่องที่ 1 แจ้งจำนวนวัคซีนโควิด-19 คงคลัง ของจังหวัดลำพูน เนื่องจาก
วัคซีนจะหมดอายุสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 แต่วัคซีนฝาสีเทาที่จ่ายในเดือนเมษายน 2565 จะหมดอายุในเดือน
มิถุนายน 2565 พบว่ามีวัคซีนคงเหลือค่อนข้างมาก ได้แก่โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลลี้ รวมทั้งหมด 
จำนวน 485 ขวด ส่วนยารักษาโรคโควิด-19 ยังมีใช้เพียงพอ เนื ่องจากองค์การเภสัชกรรม จะสนับสนุน 
Remdesivir มาให้อีก จำนวน 1,000 ขวด  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

     เรื่องที่ 2 คณะกรรมการเภสัชกรรม จังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบและรวบรวม
บัญชียา ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน เพ่ือสนับสนุนการ Refer ยา และใช้ใน Service Plan 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

     เรื่องที่ 3 เรื่อง RDU Province ของจังหวัดลำพูน ตามตัวชี้วัดของโรงพยาบาล
ทุกแห่งจะต้องผ่าน 10 ตัว จาก 12 ตัวชี้วัด ซึ่งจังหวัดลำพูน มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด อยู่ 3 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลลำพูน  โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลป่าซาง ส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (การใช้ 
Anti-biotic ใน Acute Diarrhea ) และร้านขายของชำ (ต้องไม่มียาอันตรายขาย) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 เรื่องท่ี 4 เนื่องจาก ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นให้ไปดำรงตำแหน่ง เภสัชกร  
เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลลำพูน จึงต้องขอโอนถ่ายงานที่รับผิดชอบอยู ่ให้ผู้ที่รับหน้าที่คนต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลลำพูน     
       เรื ่องที่ 1 เรื ่องระบบบริการ Service Plan จังหวัดลำพูน ประเด็นหลักๆ นาง

บุษบา อนุศักดิ ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์  ได้นำเรียนไปเรียบร้อยแล้ว ทาง
โรงพยาบาลลำพูนได้เตรียมการ เข้าสู่ Endemic Area การขับเคลื่อนในส่วนของ Service Plan เข้มข้นยิ่งขึ้น 
ส่วนหลังโควิด-19 ได้มีการเตรียมเรื่องบุคลากร ซ่ึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารในการที่จะเตรียมการบุคลากรให้
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คงอยู่ (เนื่องจากการลาออกของบุคลากรที่มีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป)  ส่วนด้านการให้บริการผู้ป่วยหลังโควิด-19 
เน้นเรื่องสุขภาพจิต 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน     
       โรงพยาบาลลี้  
       เรื่องท่ี 1 ขอหารือและซักซ้อมความเข้าใจ ตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  

COVID-19 ในกรณีบุคลากรพบการติดเชื้อจะให้ลากิจ หรือลาป่วย หากไม่ได้เกิดจากความประมาทจะไม่ถือเป็น
วันลา ต้องเสนอมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินการในอำนาจ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนกรณี พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ข้าราชการ ต้องดำเนินการใน
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนกรณีดังกล่าวสามารถย้อนหลังได้หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้การเงินไม่สามารถ
จ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11 ได ้
 

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   ตามระเบียบการลา อยู่ในช่วงการหารือ ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี 
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานจังหวัดเพื่อเป็นเรื่องยื่นเสนอให้ สำนักงานจังหวัด 
ยื่นเรื่องหารือไปยัง สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป ส่วน ให้รายงานพฤติการณ์ ที่มาปฏิบัติงาน ในทั้งโรงพยาบาลและ 
หน่วยบริการ ให้เตรียมรายงานไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น เมื่อกลับมาทำงานวันแรก การอนุญาต ผู้มีอำนาจให้การสั่ง
การณ์นั้น ขอเวลาในการติดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้ ส่วนการจัดการให้ WFH นั้นไม่สามารถ
ดำเนินการได ้เนื่องจากเป็นกลุ่มป่วย ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
              โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

       เรื่องท่ี 1 ด้วยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจประเมินแผน 
รายรับ รายจ่าย เงินบำรุง และพัสดุ คงเหลือของรพ. ซึ่งอาจมีประเด็นระบบพัสดุที่ยังต้องพิจารณา ในส่วน
ประกาศระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการทำ TOR เป็นเรื ่องแจ้งให้ทราบ และส่วนเรื่องของการ
สนับสนุนลูกข่าย กรณีการปฏิบัติงานโควิด-19  
 

ประธาน   มอบ ผชชว.2 และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ให้ดำเนินการประชุมในกลุ่มเล็ก เพื่อให้ได้
รูปแบบที่ชัดเจน จะกระจายให้ปฐมภูมิอย่างไร 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง             ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่1 เชียงใหม่     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
 
 

 

4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม    
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       เรื่องท่ี 1 ขออนุญาตให้ โรงพยาบาลหริภุญชัยราม เป็นศูนย์ฝึกด้านอุบัติเหตุ โดย 
ให้เป็นสถานที่ฝึกไปก่อน โดยวิทยากรขอให้ สปสช. มาช่วยให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน และปรับเปลี ่ยน 
รถพยาบาล GPS เป็นของโรงพยาบาลหริภุญชัยราม เป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ 

       เรื่องท่ี 2 มหัศจรรย์ 1,000 วัน ของเด็ก จังหวัดลำพูน ได้มีความประทับใจใน 
ส่วนของเรื่อง จิตประภัสสร โดยให้แม่พูดกับลูกในท้อง ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กก่อนคลอด 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
        

4.8  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอำเภอ    
 สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
 เรื่องท่ี 1 ค่าตอบแทนในส่วนของสถานบริการปฐมภูมิ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  

โควิด-19 เสนอขอให้ตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้เข้าร่วมในการพิจารณาในแต่ละครั้ง 
 

ประธาน  สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอ ได้คัดเลือกตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แจ้ง
รายชื่อเข้ามายังจังหวัด และมอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นแกนนำ
ประชุมโต๊ะเล็ก ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเด็น เงิน Fix Cost เมื่อโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 11 แห่ง ถ่ายโอนไปช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และเงินงบประมาณ ไม่สามารถ
จ่ายได้เนื่องจากผิดระเบียบเงินบำรุง มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดูแลการถ่ายโอน เรื่องที่ 2 สาธารณสุข
อำเภอที่มีประเด็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกนอกระบบทั้งหมด 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ        
    

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

             4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      อยู่ในวาระแจ้งของ 
       รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านยุทธศาสตร์ 

 

         4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                 อยู่ในวาระแจ้งเพื่อทราบ 

 

         4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ             
   เรื่องท่ี 1 นิยามในเรื่องของ Covid-19 และเรื่องอ่ืนๆ ประธานให้ไป 

นำเรียนในที่ประชุม EOC ในวันพรุ่งนี้แทน (1 มิถุนายน 2565) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         4.12.5  กลุ่มกฎหมาย        ไม่มีเรื่องแจ้ง   
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         4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                           ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  

         4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
   เรื่องที่ 1 สรุป วิกฤติการเงินการคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน 

พบว่าทุกหน่วยบริการ อยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างดี  List Score เป็นสีเขียว และทั้ง 8 โรงพยาบาล มีเงินบำรุง
คงเหลือ พบที่ค่อนข้างดี มี รพ.แม่ทา รพ.บ้านโฮ่ง และรพ.ทุ่งหัวช้าง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   เรื่องท่ี 2 เงินสนับสนุนประกันสุขภาพเขต เฟสที่ 2 จำนวน 3.25 

ล้านบาท ขอให้นำส่งภายในเดือนสิงหาคม 2565 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

      เรื่องท่ี 3 นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี ให้ยกเลิกกำหนดพื้นที่รอยต่อ  
สามารถส่งต่อข้ามจังหวัดได้ทุกอำเภอ โดย Frist visit  ให้ใช้หลักการ OP Anywhere ในกรณีผู้ป่วยที่ใช้บริการ
รักษาครั้งแรก ให้เบิกจ่ายจากสปสช.เขต 1 ส่วนครั้งที่2 กรณีที่ผู้ป่วยนัดการรักษาไม่เข้าเงื่อนไขเป็นข้อตกลงภายใน
จังหวัดการ Refer มีค่าใช้จ่าย จำนวน 400 บาท และ 225 บาท ในกรณีที่ผู้ป่วยข้ามจังหวัด เขตรอยต่อ ที่ไม่มี
หนังสือส่งตัว มติประชุมคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้ กรณีข้ามจังหวัด ไม่ต้องมีใบ Refer และมีค่าใช้จ่ายตามจริงไม่เกิน 
ราคากำหนด ไม่รวม CT Scan /MRI : โดยมีข้อเสนออัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้เป็นอัตราเดียวกันทั้งล้านนา1 
ตามมติเห็นชอบและได้แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้  

1. รพ.สต.  มีค่าใช้จ่ายในอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน  70   บาท 
2. รพช. (F)  มีค่าใช้จ่ายในอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน  300 บาท 
3. รพช.แม่ข่าย(M 2)  มีค่าใช้จ่ายในอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน  350 บาท 
4. รพท.ขนาดเล็ก(M1)  มีค่าใช้จ่ายในอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน  400 บาท 
5. รพท.ขนาดใหญ(่M2) มีค่าใช้จ่ายในอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน  450 บาท 
6. รพศ. (A) ไป รพศ.  มีค่าใช้จ่ายในอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน  500 บาท 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

         4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

         4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

         4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง       
        
         4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ          
    เรื่องท่ี 1 แจ้งประมวลกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงรัฐบาลให้มีประกาศใช้  

9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาและกระทรวงสาธารณสุขได้มีการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด มีผล
บังคับใช้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เปลี่ยนรูปแบบจากการทำสงครามกับยาเสพติด เป็นใช้การสาธารณสุขนำ ซึ่ง
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ในระดับอำเภอจะต้องจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูทางสังคมอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อรองรับกรณีที่ผู้บำบัดผ่านครบการบำบัดแล้ว 
กลับออกมาและไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านของตนเองได้ จึงขอความร่วมมือให้พื้นที่ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และใส่เสื้อสีขาว เพ่ือเป็นการต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เนื่องจากเป็นวันต่อต้ายยาเสพติดโลก  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       
    เรื่องท่ี 1 จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาทาง 

การแพทย์ จากกัญชา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งผู้เข้าสอบจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงขอให้โรงพยาบาลที่มีความประสงค์ใช้กัญชาทางการแพทย์ แจ้งรายชื่อให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เนื่องจากผู้สมัครสอบจะต้องมีผลการอบรม Online จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบได ้
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
    เรื่องที่ 2 แจ้งกำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ มหกรรม 

กัญชา เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 - 26 
มิถุนายน 2565 กลุ่มเป้าหมาย คือเจ้าหน้าที่จาก CUP ละ 1 คนเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การปลูกกัญชาในครัวเรือนในงานที่จัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบประกาศจาก
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1  ซึ่งของจังหวัดลำพูนได้รับโควตา จำนวน 20 คน และให้เข้ารับการอบรมในวันที่ 
24 มิถุนายน 2565 จึงขอให้หน่วยงาน ส่งรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ให้จังหวัด ภายในวันที่  2 
มิถุนายน 2565 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   เรื่องท่ี 3 แจ้งกำหนดการอบรมแพทย์แผนไทย โดยองค์การบริหาร 
วนจังหวัดลำพูน ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 70 พระชันษา ประจำปี พ.ศ.2565 หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 30 คน
ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 70 พระชันษา ตำบล
ต้นธง จังหวัดลำพูน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ           

เรื่องท่ี 1 แจ้งการประชุม EOC by Zoom วันที่ 1 มิถุนายน 2565  
ในเวลา 08.00 น. มีประเด็นพิจารณา 3 เรื่อง คือ การเฝ้าระวัง Monkey Pox วัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 
และประชาชนทั่วไป การติดตามวัคซีนในมารดาตั้งครรภ์ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 2 ขอแสดงความยินดี ด้วย กพร. ไดป้ระกาศรางวัลเลิศรัฐ  
สัมฤทธิ์ผล ประชาชนมีส่วนร่วม ให้แก่ อำเภอบ้านธิ ชื่อมีผลงาน 8 เซียนสุขภาพพิชิตโรคภัยด้วยใจจิตอาสา ชุมชน
บ้านศรีดอนไชย  
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ประธาน   ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ และสาธารณสุข
อำเภอบ้านธิ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 3 จังหวัดลำพูนไดจ้ัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 
ราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 7.30 น. จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยสำนักงานจังหวัดขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรองไข้ จากเทศบาลเมือง 
และหน่วยปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ส่วนกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พระชันษา หน่วยตรวจคัดกรองไข้ จากสาธารณสุขอำเภอเมือง และหน่วยปฐมพยาบาล จากโรงพยาบาลศิริเวช 
ส่วนกิจกรรม ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า หน่วยตรวจคัดกรองไข้ จากเทศบาลเมือง และหน่วยปฐมพยาบาล จาก
โรงพยาบาลลำพูน และในช่วงเย็น จะจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราษฎ์สักการะ และพานพุ่ม ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือหน่วยตรวจคัดกรองไข้ จากสาธารณสุขอำเภอเมือง และหน่วยปฐมพยาบาล จาก
โรงพยาบาลหริภุญชัยราม 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  17.00  น. 
 
       ลงช่ือ) ………….…………….......................….....           
                  (นายมนตรี อินแสง)                               
                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ            
                                                   บันทึกการประชุม            
 
                

  ลงช่ือ) ……………………..…….......................                                            
                 (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                                                   
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านพัฒนายุทธศาสตร์  
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   


