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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่7 /2565 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสุธิต  คุณประดิษฐ์                 (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน  
4. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม   
5. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
6. นางบุษบา  อนุศักดิ์            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านยุทธศาสตร์ 
7. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
8.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
9.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
10.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
11.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
12.นายสันทัด     ทองพรรณ    (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
13.นางอรทัย  ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
14.นายวงค์พรรณ มาลารัตน์  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
15.นายวัชระ  สนธิชัย    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหริภุญชัยราม 
16.นายพิษณุ  รักสกุลกานต์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลใกล้หมอ ล าพูน 
17.นายรักษ์  ตนานุวัฒน์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน 
18.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
19.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
20.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  
21.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
22.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
23.นายวิเชียร     ปิงชัย   สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา   
24.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
25.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  (แทน)สาธารณสุขอ าเภอลี้  
26.นายณรงค์เดช นันตาเวียง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
27.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
28.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
29.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลี้  
30.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
31.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
32.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
33.นางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายค า  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
34.นายสาธิต   เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
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35.นางพัชรี  วีรพันธุ์                       หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
36.นางสาวฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
37.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
38.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
39.นายปิยะดนัย  สุธีรพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
40.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสต์สาธารณสุข 
41.นายพัฒฑนา           อินทะชัย         รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
42.นส.อชิรญา        ศรีค ามูล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
43.นางนภัทร  โชคศุภนัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
44.นส.จันทร์เพ็ญ เผือกใจ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
45.นายมนตรี     อินแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
46.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   

      
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว                   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ล าพูน 
2.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.  นางจันทร์จิรา นันตาเวียง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4.  นางสุพิชฌาย์  ปิติโชติโชคโภคิน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6.  นางศิริพร  อูปแปง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
7.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
8.  นายกฤษฎา            ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
9.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน     
10. นายปรีชา  เครือธง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
12. นางสาวปิยธิดา จงรักษ์    กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด รพ.หริภุญชัย 
13. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายเจตน์  วังแจ่ม    ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านระบาดวิทยา 
2. นางสาววราภรณ์  มูลธง    อ านวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองล าพูน 
3. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล   หน.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 

 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ระเบียบวาระพิเศษ  พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

   เรื่องท่ี 1 พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต 
เรื่องท่ี 2 พิธีการมอบเกียรติบัตรศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 
เรื่องท่ี 3 พิธีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สุขภาพ/ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ/ต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติและต้นแบบต าบลจัดการคุณภาพ
ชีวิตต้นแบบจังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ และท่ีประชุมร่วมแสดงความยินดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องที่ 1 การออกแบบ ล าดับวาระการประชุม วาระเพ่ือทราบ หากมีเนื้อหาต้องการ
ความคิดเห็นจากที่ประชุม จะจัดล าดับ วาระการประชุม ให้อยู่ในวาระเพ่ือพิจารณา โดยจะขยับมาก่อนวาระเพ่ือ
ทราบต่อไป 

เรื่องที่ 2 ให้พิจารณางานที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา มีงานที่ได้ท า หรือไม่ได้ท า และมีงานที่
จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งงานที่พิจารณาให้เป็นมาตรฐานของแผนงาน คน เงิน ของ 
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (Infrastructure) ให้จัดเก็บ มีข้อมูลพร้อม และมาจัดมาตรฐานระยะเวลาที่จะด าเนินการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้เสร็จสิ้นก่อน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เรื่องแจ้งจากการประชุม        
คณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4          
ศาลากลางจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
                                     เรื่องที่  1 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล สสอ. รพสต. และเครือข่ายทุกอ าเภอ ในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน ท าให้แนวโน้มอัตรา 
การฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
                                     เรื่องท่ี 2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 1. ตัดต าแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการฝ่ายอัยการออกโดย 
หลักการอ่ืนยังคงเดิม 2. ปรับปรุงถ้อยค าโดยแก้ไขชื่อประเภทและต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
(บัญชีหมายเลข 5 บัญชีหมายเลข 7 และบัญชีหมายเลข 9) 3. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการ 3. 1 กรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวมีความจ าเป็นต้องเดินทางก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติราชการ เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 สังกัด หรือผู้บังคับบัญชา ให้ขออนุมัติระยะเวลาจาก
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี (ระเบียบฯ ข้อ 5) 3.2 กรณีเดินทางไป
ราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงสูงกว่าอัตราที่
ก าหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า (ระเบียบฯ ข้อ 8) 3.3 แก้ไขหลักการเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ ประเด็นเกี่ยวกับการ
เบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ระเบียบฯ ข้อ 16) 3.4 เพิ่ม
ประเภทเครื่องแต่งกายราตรีสโมสร ส าหรับผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ (บัญชีหมายเลข 10) 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                     เรื่องที่ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย 1) ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ลงวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561 
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชน ส่วนราชการในพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงาธารณสุข  
2) ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชา กัญชง เพ่ือสันทนาการในสถานที่ราชการ และสอดส่องดูแลบุคลากรในสังกัดมิให้มีการใช้
กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 3) ควบคุมมิให้มีการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ  ของกัญชา กัญชงและมิให้น าอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา กัญชง เข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน 4) ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ตาม 1) ถึง 
3) เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 5) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ก าชับ ก ากับดูแล 
ข้าราชการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดให้การกระท าให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอ่ืนใด เป็นเหตุ
ร าคาญ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 รวมทั้งกฎหมาย หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง โดย
เคร่งครัด 6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ ชี้แจง 
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ แนวทางการปลูกและการใช้กัญชา หรือกัญชง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งนายอ าเภอให้ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา หรือกัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ
และหลักวิชาทางการแพทย์ ตลอดจนโทษภัยที่อาจเกิดขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารในพ้ืนที่ ได้แก่ หอกระจายข่าว/เสียง
ตามสาย วิทยุชุมชน ที่ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 
 
ประธาน  ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ที่เกี่ยวข้องท าหนังสือแจ้งข้อก าหนดเป็น รายข้อ 
แจ้งไปยังหน่วยบริการทุกแห่ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางสุวิมล ทิพย์ชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
เรื่อง แจ้งการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มี
รายละเอียดดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 แผนการด าเนินงานผลิตและกระจายยาสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 1 
ปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 25 ล้านบาท จังหวัดล าพูนได้รับงบประมาณ จ านวน      
2.85 ล้านบาท 1. แผนการตลาดโรงงานผลิตยาสมุนไพร 1.1 การพัฒนากลุ่มปลูกยาสมุนไพรในพ้ืนที่ 1.2 การ
พัฒนาสายการผลิตตามศักยภาพของแต่ละโรงงาน ประกอบด้วย กัญชา ขมิ้นชัน อบเชย ไพล ฟ้าทลายโจร 
มะขามป้อม หญ้าดอกขาว เสลดพังพอน เพรชสังฆาต(รพ.ป่าซาง)  มะขามแขก(รพ.ป่าซาง) 1.3 ก าหนดนโยบาย
การจัดซื้อสมุนไพรในระดับเขตสุขภาพ ประกอบด้วยสมุนไพร 15 รายการ 1.4 การพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพยาสมุนไพร  
   ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2566 – 2567 ตาม พรบ.ขาวคาดแดง  
ที่ได้รับจัดสรร ด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายการที่จัดซื้อปีเดียว ให้ลงนามในสัญญาห้าแล้วเสร็จภายใน       31 
ธันวาคม 2565 และงบท่ีมีรายการผูกพัน จะต้องมีการลงนามในสัญญาให้เรียบร้อยภายใน 31 มีนาคม 2566  
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   ประเด็นที่ 3 แนวทางการจัดสรร รพ.สต. ถ่ายโอนไป อปท. ตามประกาศ คกก.การ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอน ภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ต.ค.64) ให้มีการ เตรียม
ความพร้อมในการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขของ อบจ. โดยให้สปสช. และ สธ. ร่วมกันพิจารณาก าหนด 
แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard Operating Procedures: SOP) และด าเนินการซักซ้อมความ
เข้าใจ ให้แก่หน่วยบริการ ประจ าแม่ข่ายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิยึดถือปฏิบัติ ในการจัดสรรงบประมาณ      
ส่วนมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่ส านักงานงบประมาณเสนอ จัดสรรรายได้ให้ อปท. ในสัดส่วนร้อยละ 
29.60 ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล เป็นเงิน 307,111.60 ลบ. เงินอุดหนุนที่จัดสรรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่ อปท. 512 แห่ง จากที่ อบจ. ขอรับโอนและได้เสนอค าของบประมาณไว้ 3,366 แห่ง  
รพ.สต.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 1. งบบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขท่ีถ่ายโอนไปยัง อบจ. 
2. งบด าเนินงานตามขนาดของ รพ.สต. ขนาดเล็ก 450,000 ลบ. ขนาดกลาง 600,000 ลบ. ขนาดใหญ่ 
1,000,000 ลบ. ซึ่งประกอบไปด้วย 1. งบเหมาจ่ายรายหัว 1.1 งบบริการผู้ป่วยนอก 1.2 งบบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 1.3 งบค่าเสื่อม 2. งบประมาณตามผลงานบริการ 2.1 บริการปฐมภูมิไปไหนก็ได้    
2.2 บริการทันตกรรม 2.3 บริการ Palliative care 2.4 บริการตรวจคัดกรองรักษา/ฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 
(HI/CI , OP Self care) 2.5 บริการฝากครรภ์  2.6 บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear/VIA)         
2.7 บริการแพทย์แผนไทย2.8 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
   ทางเลือกในการจัดสรรเงิน สปสช. ให้ รพ.สต.หลังถ่ายโอนภารกิจ  สอน./รพ.สต. 
ให้แก่ อบจ. โดยทางเลือกมีดังต่อไปนี้ 1.จัดสรรเงินให้กับ สป.สธ. ทั้งหมด(ตามปกติ) และ สป.สธ. เร่งแก้ไข
ระเบียบเงินบ ารุง เพื่อจัดสรรให้รพ.สต. อปท. ข้อดี : สามารด าเนินการได้ทันที, ไม่กระทบต่อสถานะทางการเงิน
ของแม่ข่าย ข้อด้อย : ต้องรอการแก้ระเบียบเงินบ ารุงซึ่งต้องใช้ 
           2.จัดสรรเงินให้กับ สป.สธ. ทั้งหมด(ตามปกติ) และ สป.สธ. จัดสรรให้ 
รพ.สต. อปท.ตามกิจกรรม ข้อดี : สามารถด าเนินการได้ทันที, ไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของแม่ข่าย 
ข้อด้อย : ต้องมีการท าความตกลงเรื่องการจัดบริการสาธารณสุข, เสมือนการซื้อบริการจากองค์กรนอก กสธ. 
           3.สปสช.กันเงินที่คาดว่าต้องจัดสรรให้ รพ.สต. ทั้งหมด และ สปสช. 
จัดสรรตรง ให้กับ รพ.สต. ข้อดี : รพ.สต. ได้รับเงินโดยตรงอย่างเต็มจ านวน ข้อด้อย : กระทบต่อสถานะการเงิน
แม่ข่าย, อาจมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพบริการหรือการบริการข้ามขั้นตอน (ยังไม่มีหลักเกณฑ์) 
           4.สปสช. กันเงินที่คาดว่าต้องจัดสรรให้ รพ.สต. บางส่วน (25 %) 
และ จัดสรรบางส่วนให้ สป.สธ. บริหารจัดการ ข้อดี : รพ.สต. ได้รับเงินโดยตรงตั้งแต่ต้นปี , มีผลกระทบต่อ
สถานะการเงิน รพ.แม่ข่ายไม่มาก ข้อด้อย : เงินที่ รพ.สต.ได้รับไม่เพียงพอทั้งปี, ยังขาดหลักเกณฑ์การจ่ายให้ รพ.
สต. (อาจจะใช้อัตราค่าบริการของ กบรส.) 
           5.วิธีอื่น 
   ประเด็นที่ 4 การบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2566 งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 เขต
สุขภาพที่ 1 เป็นเขต ปฏิรูปน าร่อง การบริหารงบค่าเสื่อมในระดับเขต ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ร้อยละ 80 ใน
ส่วนที่การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมรอความชัดเจนจาก เขตสุขภาพที่ 1 ให้หน่วยบริการจัดท าแผนไปก่อนโดยใช้
วงเงินเดิมของปี 2565 ไปก่อน โดยการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องการ ของหน่วยบริการ เพ่ือที่จะเป็นการ
เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการบริหารจัดการงบในปี 2566 ต่อไป ส่วนใน ระดับจังหวัด กันงบประมาณ 
ร้อยละ 20 คงค้างไว้ที่จังหวัด ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 60 ให้แต่ละหน่วยบริการวางแผนเตรียมการในหน่วยบริการ 
เพ่ือที่จะเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการบริหารจัดการงบในปี 2566 ต่อไป 
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   ประเด็นที่ 5 รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ปี การศึกษา 2566 รอบที่ 1 
และการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตา 
112 ทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัด 71 ทุน โควต้าคงเหลือ (รอบ 2 ) 41 ทุน จ านวนผู้สมัครรอบ 2 จ านวน 
9 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 65 ) ประกอบด้วย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (1) จิตเวชศาสตร์(1) นิติเวชศาสตร์ (1) 
วิสัญญีวิทยา(2) อายุรศาสตร์(3) และอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต(1) รับสมัครวันที่ 12 - 17 
กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบคุณสมบัติ 13-19 กรกฎาคม 2565 ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1-5 สิงหาคม 
2565  
   ประเด็นที่ 6 การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน รอบที่ 3 เขตสุขภาพสามารถ ปรับเปลี่ยน 
สาขา/ต้นสังกัด แบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1. โควต้าว่าง 2. โควต้าเพ่ิมพิเศษตามนโยบาย 4 สาขา (สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว, สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา, แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, แขนงอาชีวเวชศาสตร์) 3. 
สาขาเดิมเปลี่ยนต้นสังกัด 4. ขอเพ่ิมโควต้า หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรโควตาขอให้แจ้ง
ความประสงค์แสดงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อมใบสมัครของผู้รับต้นสังกัดทุนและเอกสารประกอบการสมัคร มายัง
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 
   ประเด็นที่ 7 การบริหารจัดการอัตราก าลังที่มีประสิทธิภาพ ในระดับเขตสุขภาพที่ 1 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 3.03 เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 4 
จังหวัดล าพูน ร้อยละ 1.51 
   ประเด็นที่ 8 การประชุม Service Plan Sharing วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565  มีการ
จัดประชุมแบบ On Site และแบบ Online ผ่าน Facebook live และ Zoom ณ โรงแรมเซนทรารา ศูนย์ราชการ 
กรุงเทพมหานคร 
   ประเด็นที่ 9 การขอรับจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุน ของ ส านักงานปลัด
กระทุรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 การขอรับจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือแจ้งให้
จังหวัดส ารวจและยืนยันความต้องการรับจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุน ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ. 2566 และให้จังหวัดแจ้งเขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือน าส่ง ส านักงานปลัดกระทรวง ภายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีจังหวัดแจ้งความประสงค์ขอรับทันตแพทย์ชดใช้ทุนฯ ปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 แห่ง 
จังหวัดแพร่ = 3 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = 3 ราย 
 
ผชชว. เรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. จากการประชุมคณะกรรมการทีมน าเขตสุขภาพ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นว่าควรจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน ในคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ แต่องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ ก าหนดไว้ให้ นายก อบจ.เป็นประธาน ส่วน สาธารณสุข เป็นเลขานุการ 
 
ประธาน  ได้มอบให้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สอบถามไปยัง เขตสุขภาพที่ 1 เรื่องความคืบหน้า 
การสนับสนุนงบประมาณท่ีเป็นเงินบ ารุง ให้แก่ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปแล้ว ด าเนินการได้หรือไม่ ขอความร่วมมือให้
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่งได้สนับสนุนงบประมาณ หรือ ยาเวชภัณฑ์ ไว้ล่วงหน้าก่อน  1 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป โดยไม่ผิดระเบียบเงินบ ารุงและให้กลุ่มงานกฏหมาย ศึกษารายละเอียดข้อกฎหมาย 
 
ประธาน ในการประชุมครั้งต่อไป มอบให้ นพ.สันติ วงค์ฝั้น ได้น าเข้าข้อมูลการถ่ายโอน คน เงิน ของ สิ่งสนับสนุน 
วิธีการ ระยะเวลา ในระดับจังหวัดที่ชัดเจน เช่นการโอนสิ่งสนับสนุน ไป 1 ไตรมาส ให้ รพสต. ให้มี Cash flow 
ยาและเวชภัณฑ์  
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นพ.สันติ วงค์ฝั้น ได้แลกเปลี่ยนในที่ประชุม ในประเด็นแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับยาสมุนไพร แนวทาง 
Business Model การเกี่ยวกับยาสมุนไพร การผลิต องค์ความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยของสมุนไพร การเข้าถึงของ
ประชาชนเกี่ยวกับการสั่งซื้อยาสมุนไพรที่สะดวกรวดเร็ว ผ่าน เว็บไซต์ 
 
ประธาน  ได้มอบหมายให้ นพ.สันติ วงค์ฝั้น และกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ให้เชิญผู้รับผิดชอบสมุนไพรทั้ง           8 
อ าเภอ  ให้ก าหนดแนวทางของจังหวัด ในปีงบประมาณต่อไป จะก าหนดสัดส่วนการใช้สมุนไพร  เพ่ิมมากขึ้นใน
กลุ่มโรคใด เช่น กลุ่ม URI Palliative หรือ Musculo Skeletal GI Long COVID เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ ได้
น าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
 

   เรื่องที่ 1 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 และได้เป็นต้นแบบ Key Success Factor ในการด าเนินการ โดย     
กรมสุขภาพจิต ได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการ แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ลงสู่ระดับพ้ืนที่ ในส่วนของสถานการณ์ 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เกณฑต์่ าว่า 8.0 ต่อแสนประชากร จังหวัดล าพูน มีอัตรา 13.21 ต่อแสนประชากร พบมาก
ที่สุดที่อ าเภอทุ่งหัวช้างอัตรา 24.77 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอป่าซาง และอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  การ   
ฆ่าตัวตายโดยใช้เชือกผูกคอ พบมากท่ีสุด ร้อยละ 83.00 การด าเนินการโดยใช้เครื่องมือ 4 Pillars ผ่านกลไกล 
พชอ. ในการขับเคลื่อน และให้หมู่บ้าน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 
จังหวัดล าพูน พบอัตราที่ลดลง เทียบกับปีงบประมาณ 2564 อัตรา 18.47 ต่อแสนประชากร พบคนฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 70 ราย  ปีงบประมาณ 2565 พบคนฆ่าตัวตายส าเร็จ 53 ราย อัตราลดลงจ านวนร้อยละ 30.7 เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลให้ พชอ. พชต. พชม.ด าเนินการในระดับพื้นท่ีทุกอ าเภอ มีการด าเนินการโดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 
ซ่ึงประเด็นหลัก การด าเนินงานเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ผ่านการประชุมของคณะกรรมกร
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ กิจกรรม ถอดบทเรียนศึกษาเพ่ือการดูแลจัดการรายกรณีของผู้ท าร้ายตนเองใน
พ้ืนที่ (Active Learning Suicide Case Study with 4 Pillars) และน ากลไกลการขับเคลื่อนของแต่ละอ าเภอไป
วางแผนแก้ไขปัญหาในปี งบประมาณ 2566 ต่อไป และกรมสุขภาพจิต ได้มอบโล่เกียรติคุณ ในการประชุมการ
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี ได้แก่ 
รางวัลเครือข่ายที่ด าเนินการดีเด่นด้านการบูรณาการสุขภาพจิต  เข้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน รางวัลต้นแบบการดูแล
จิตใจเพื่อป้องกันการ ฆ่าตัวตายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้แก่ เครือข่ายคนเหมืองจี้ ไม่ทิ้งกัน อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน 
 
ประธาน ได้แจ้ง นโยบายผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน                
ได้รับผิดชอบขับเคลื่อน Service Plan สุขภาพจิต ของเขตสุขภาพที่ 1 และให้ถอดบทเรียน กรณีที่เสียชีวิตจริง ว่ามี

http://www.lamphunhealth.go.th/
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ปัจจัยใดที่ส าคัญในการน ามาซึ่งการฆ่าตัวตาย ขอให้เลขานุการ พชอ. และ ผอก.โรงพยาบาล ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ถอดบทเรียนในอ าเภอที่มีการฆ่าตัวตาย 
 

นพ.สันติ วงค์ฝั้น ได้เสนอแนะแนวการปฏิบัติในจังหวัด ให้มีแนวปฏิบัติที่ใหม่ ที่ดีกว่าแบบเดิม แทนการวิเคราะห์
สาเหตุเชิงพรรณา และสถิติ ควรมีวิธีการที่จะท าเพ่ิมเติมในจังหวัดล าพูน เช่น มี Call Center 24 ชั่วโมง ศูนย์
ช่วยเหลือสุขภาพจิต  
 

ผอก.หริภุญชัยเมโมเรียล ได้เสนอ ตัวชี้วัดที่ท้าทายในเรื่องการฆ่าตัวตาย เป็นรายเดือน ตามสภาวะการณ์ของ
พ้ืนที ่
 
ประธาน ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบข้อมูล สีแดงเข้ม ต้องทราบชื่อและที่อยู่ ทั้ง 8 อ าเภอ ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 
จะต้องมีการฆ่าตัวตายเป็น “0” ราย ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 ไม่เกิน จ านวน 53 คน และไม่ควรเพ่ิมขึ้น  
 
นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้เสนอว่าการตั้งค่าเป้าหมาย
เป็นรายเดือน อาจจะสร้างความกดดันให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติ รวมทั้งผู้น าชุมชน ควรพิจารณาค่าเป้าหมายที่ไม่รัดตรึง
จนเกินไป ส่วนมาตรการที่ นพ.สันติ วงค์ฝั้น  ได้เสนอความคิดเห็นแนวปฏิบัติที่ใหม่และดีกว่าเดิมนั้น ซึ่งทางจังหวัด
ล าพูนได้ด าเนินการแล้วที่ ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง และต าบลดงด าอ าเภอลี้ โดยเทศบาลต าบล จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยขอให้ทางด้านสาธารณสุขจัดการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้ร่วมกันศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ออกให้ความรู้ด้านการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะ Pillar ที่ 2  แก่พนักงาน และ อสส.บริษัทโฮยา ออฟติก จ านวน 50 คน 
 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  ได้แจ้งในที่ประชุม อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ให้น า 4 Pillars ของจังหวัดล าพูน เป็นนโยบาย
ขับเคลื่อนปัญหาด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านเวชกรรม / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน /       
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา/นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดด้านยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูนใกล้หมอ /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน /ผู้อ านวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองล าพูน/ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 
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4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.1.2  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.1.4  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข             
     เรื่องที่1 การดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ต้องขอ
อนุญาตในการผลิต ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนประเด็น พรบ.ส่งเสริมภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ท าให้มีการขออนุญาตใน 4 ประเด็นหลัก  1.วิจัย 2.
น าเข้า 3.ขาย หรือ 4.แปรรูป ท าให้ต้องพิจารณาการขออนุญาตทั้ง 2 ทาง ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่ม
งานแพทย์แผนไทยฯ จะผนวกเรียนแจ้งให้พ้ืนที่ได้รับทราบต่อไป 
 
ประธาน ให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯและ กลุ่มงานกฎหมาย ให้พิจารณาแนวทาง และมีข้อปฏิบัติ ให้เป็นแนวทาง 
การด าเนินงาน ให้ผู้บริหารทุกระดับ ได้รับทราบและมีแนวการปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    

4.1.4 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.1.5 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา                     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลล าพูน         ไม่มีเรื่องแจ้ง
    

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน                 ไม่มีเรื่องแจ้ง      

   
4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง                 ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่       ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่1 เชียงใหม่         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
 

4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัยราม             
       เรื่องท่ี 1 น าเสนอเครื่อง X-ray Computer MRI รุ่นใหม่ เพ่ือเสนอบริการ 

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้ เข้ามาใช้บริการ ส่ง Case มาวินิจฉัยโดยคิดค่าบริการต่ ากว่าจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มี
ค่าบริการพิเศษ (Commission) โดยขออนุญาตที่ประชุมของประสานโดยตรง  
 
ประธาน มอบ นพ.สันติ วงค์ฝั้น ให้เป็นตัวแทนโรงพยาบาล ได้ก าหนดราคา ค่าบริการของจังหวัด เพ่ือเสนอให้
โรงพยาบาลหริภูญชัยได้พิจารณา ในราคาที่ต่ ากว่าจังหวัดเชียงใหม่ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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       เรื่องท่ี 2 การอบรม CPR แก่เจ้าหน้าทีแ่ละประชาชน  โดยโรงพยาบาลหริภูญชัย 
ได้ส่งเจ้าหน้าไปฝึกภาคปฏิบัติ CPR ที่ สพฉ. เพ่ือมาเป็นครูฝึกภาคสนาม และได้อบรมผู้ช่วยครูฝึกของ สพฉ.โดยมี
สโลแกนว่า “คนล าพูน ท า CPR เป็นกันทุกคน”  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
       เรื่องท่ี 3 โรงพยาบาลหริภูญชัยฯ จัดการโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วัน เพ่ือการ 

ฝากครรภ์ที่มีคุณภาพให้เด็กท่ีเกิดมามีคุณภาพ ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะรับบริจาค ของเล่น อุปกรณ์ที่เสริมพัฒนาการ 
เข้ามายังโรงพยาบาล และขอให้จังหวัดเป็นสื่อกลางในการส่งต่อให้หน่วยบริการที่ประสงค์ต่อไป และมีการจัด
กิจกรรม มหัศจรรย์ 1,000 วัน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลหริภูญชัย เวลา 13.00 น เป็นต้นไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.8 เรื่องของโรงพยาบาลล าพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองล าพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ                ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

             4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป          
    เรื่องท่ี 1 ขอให้ทุกหน่วยบริการส ารวจข้อมูล ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยโควิด ของ
เดือนพฤศจิกายน – มิถุนายน โดยสรุปข้อมูลแยกเป็นรายเดือน เพ่ือพิจารณาขอรับเงินจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ได้แจ้งไปยังการเงินของทุกโรงพยาบาลแล้ว โดยให้ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

         4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข       
เรื่องที่ 1 การจัดท าแผนค าของบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571 กรอบวงเงินการลงทุน (1) งบ พรบ. 1,000 ล้านบาท (งบระดับ
เขต 500 ล้านบาท ระดับล้านนา 500 ล้านบาท) ล้านนา 1 วงเงิน 178.50 บาท ล้านนา 2 วงเงิน 178.50 บาท 
ล้านนา 3 วงเงิน 143 ล้านบาท (2) งบค่าเสื่อม 500 ล้านบาท (3) งบเงินบ ารุง รพ. ที่มี Cash Ratio เกิน 2 คิดตาม
สัดส่วนระดับของหน่วยบริการ กรอบวงเงินการลงทุน เชียงใหม่ 114.69 ลบ. แม่ฮ่องสอน 31.99 ลบ. ล าพูน 
31.82 ลบ. โดยมีแนวทางการจัดท าแผนแยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) อาคารบริการ อาคารสนับสนุน (2) ครุภัณฑ์
บริการ (3) ยานพาหนะและอาคารส านักงาน (4) ระบบบ าบัดน้ าเสีย (5) ครุภัณฑ์บริการ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

         4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                               
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   เรื่องท่ี 1 ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน       
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 งดการประชุม โดยเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้า 

   เรื่องท่ี 2 การประชุมปรึกษาหารือโครงการจัดกิจกรรมแสงใจไทย  
ไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                               ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

         4.12.5  กลุ่มกฎหมาย        ไม่มีเรื่องแจ้ง        
        

         4.12.6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
   เรื่องท่ี 1 การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล  

วิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) 
หักงบลงทุน ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง Risk Scoring อยู่ที่ระดับ 
1 ติดลบ เป็นจ านวน -1,360,795.29 ส่วนสถานการณ์เงินบ ารุงหลังหักหนี้สิน (ไม่รวมงบลงทุน) ณ วันที่         
30 มิถุนายน 2565 ติดลบจ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลลี้ -7.480,721.16 และ โรงพยาบาลบ้านธิ                       
-169,640.70 ประสิทธิภาพทางการเงิน ระดับ 7 Plus ระดับ A โรงพยาบาลล าพูน และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
การบริหารจัดการหนี้สินหน่วยบริการ ปี 2565 หนังสือ สธ 0210.07/ว 8 ลว 21 มถิุนายน 2565 เรื่อง การ
บริหารจัดการหนี้สินหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ๑.ให้หน่วย
บริการทุกแห่ง จัดท าแผนบริหารจัดการหนี้ โดยมีเป้าหมายตามล าดับ ดังนี้ ๑.๑ หนี้ค่าตอบแทนค้างจ่าย ไม่เกิน     
๑ เดือน ๑.๒ หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ไม่ควรเกิน ๑ เดือน ๑.๓ เร่งช าระหนี้ค่ารักษาตามจ่าย ให้หน่วยบริการ
รับส่งต่อ และหน่วยรับส่งต่อพิจารณาปรับลดหนี้ค่ารักษาตามจ่ายภายในจังหวัดให้กับหน่วยบริการ ที่มีอัตราส่วน 
เงินสด (Cash Ratio) น้อยกว่าเท่ากับ 0.๕ ๒.หนว่ยบริการที่มีอัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) มากกว่าเท่ากับ ๑.0
ให้จัดท าแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า ระยะเวลาช าระเจ้าหนี้การค้าไม่ควรเกิน ๙๐ วัน โดยให้ทุกโรงพยาบาล
จัดท าแผน 1.หนี้ค่าตอบแทนบุคลากร 2.หนี้ค่าสาธารณูปโภค 3.หนี้ค่ารักษาตามจ่าย (กลุ่ม Cash < 0.5) ให้
โรงพยาบาลในเขตบริหารจัดการหนี้ โรงพยาบาล Cash Ratio มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้จัดท าแผน เจ้าหนี้การค้า 
จ่ายช าระไม่ควรเกิน 90 วัน หลังช าระหนี้ โรงพยาบาลที่มี Cash Ratio > 2 ให้จัดท าแผน 1.แผนพัฒนา EMS 
2.แผนเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย ตามบริบทของพ้ืนที่ 

   เรื่องท่ี 2 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมเพ่ิมเติมในส่วนของ 
คณะกรรมการ อยู่ในช่วงของการร่างรายนามคณะกรรมการ การบริหารจัดการงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 
ระดับจังหวัด กันงบประมาณ ร้อยละ 20 คงค้างไว้ที่จังหวัด ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 60 บริหารจัดการในระดับ CUP 
 
นพ.สันติ วงค์ฝ้ัน ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะการขอครุภัณฑ์ในงบ 20 % ประมาณ 8 ล้านบาท ขอความเห็นเรื่องรายการ
ที่ขอ ขอพิจารณา 1 - 2 รายการต่อ CUP ยกเว้นอ าเภอเมืองที่มีรายการที่มีมูลค่าน้อย โดยให้จัดล าดับความส าคัญ
มาก่อน ส่วนในระดับเขต ร้อยละ 20 ของจังหวัดล าพูน ให้ CUP ขอมาแห่งละ 1 รายการ เพ่ือเข้าพิจารณาใน  
ระดับเขต  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   เรื่องท่ี 3 งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PPA ปี 2565  
ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565 ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาระดับท้องที่ งบประมาณ PPA จังหวัดล าพูน ปี 2565 งบประมาณ ปี 2565  NCD จ านวน 
840,000 บาท โอนงวดที่ 1 ร้อยละ 70 เป็นเงิน 588,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 41.64 ผู้สูงอายุ (Falling) 
จ านวน 425,500 บาท โอนงวดที่ 1 ร้อยละ 70 เป็นเงิน 297,850 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการและ Preterm 
จ านวน 210,000 บาท โอนงวดที่ 1 ร้อยละ 70 เป็นเงิน 147,000 บาท ได้โอนตรงไปยังหน่วยบริการแล้ว  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

         4.12.7  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
                           
   เรื่องท่ี 1 อาการไม่พึงประสงค์ ในการใช้กัญชาในสถานพยาบาลได้ท า 

หนังสือแจ้งเรื่อง ให้หน่วยงานทุกแห่งทราบแล้ว 
 
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                 แจ้งในวาระ       
 

         4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ไดเ้รื่องการประชุม ดังนี้ 
   เรื่องที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ EOC โดย วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรียนเชิญ
ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ EOC โดย Zoom meeting เวลา 08.00 น. 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  12.40  น. 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....           
              (นายมนตรี อินแสง)                               
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ            
                                                บันทึกการประชุม    

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

     รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านยุทธศาสตร์) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                  


