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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่10 /2565 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.นายสุชิน     คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
2.นายสุริยพงณช์     สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.นายสุธิต     คุณประดิษฐ์ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4.นางพวงผกา  สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5.นายสมาน พรวิเศษศิริกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
6.นายเผ่าพงศ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
7.นายสันติ วงศ์ฝั้น            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
8.นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
10.นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์ รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
11.นางอรทัย ดวงอินทร์ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
12.นางสาวจรินทร์ยา     กันพรมกาศ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
13.นายเนตร พงษ์ตุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
14.นายโรม ชนะเดช สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
15.นายศรีพรหม กาสกูล สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
16.นายโยธิน               จันทร์ทิพย์ สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
17.นายวันชัย         รัตนพรม สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
18.นายบัญญัติ  อรรคศรีวร สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
19.นายพงศกร           ตันติวรางกูร รก.สาธารณสุขอำเภอลี้ 
20.นายอดิเรก สุปินธรรม (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
21.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
22.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
23.นายจตุพล พงษ์ธนพิบูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
24.นางบุษบา  อนุศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
25.นายพรชัย  หาญต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
26.นายธาน ี ศรีวงค์วรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
27.นางพัชรี วีรพันธุ์                        หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    
28.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29.นายสาธิต เจริญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
30.น.ส.ศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31.นางพิมภาวรรณ เขยะตา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
32.นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
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33.นางสาวฐิติกมล   จันทะระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
34.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
35.นายเกรียงไกร ยังฉิม  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
36.นายพัฒฑณา อินทะชัย (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
37.นางสุวิมล ทิพย์ชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
38.นางสาวกาญจนา ศรีไว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายนิมิตร อินปั๋นแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำพูน  
2.นายสุกิจ สุขประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
3.นายเจตน์ วังแจ่ม นายแพทย์ชำนาญการ  
4.นายมนตรี      อินแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.นางวันเพ็ญ โพธิยอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6.นายปรีชา  เครือธง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7.นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8.นางนภัทร โชคสุภนัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
9.นางกรรณิการ์  วงศ์ฝั้น นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
10.นางสมพิศ อ่ินอ้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
11.นายกฤษฎา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
12.นางสาวศิริพร  อูปแปง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13.นายไชยวิสุทธิ ์ อุดทาโม๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นางอินทริยา อินทพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
2.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน  
3.นายสุรยุทธ  ประอินทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมือง 
4.นายสมชาย  แสนวงค ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระพิเศษ  พิธีมอบเกียรติบัตร 

การมอบเกียรติบัตรสำหรับพื้นที ่เข้าร่วมโครงการนิเทศและติดตามการดำเนินงาน
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดลำพูน) ระดับประเทศ ตามโครงการนิเทศและติดตามการดำเนินงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยพ้ืนที่จังหวัดลำพูนมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและได้รับมอบเกียรติบัตร คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และท่ีประชุมร่วมแสดงความยินดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 นโยบายการขับเคลื่อนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
ประธาน   1) แจ้งกฎกติกาในการประชุม เพื่อให้ความเข้าใจให้ตรงกัน หากมีจำนวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเกินครึ่งขององค์ประชุม ให้เริ่มประชุมได้ การประชุมอาจจะจัดทั้งรูปแบบ On-site และ On-line เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการเดินทางของผู้บริหารที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกล หรือผู้บริหารทีต่ิดราชการ  

2) อยากจะชวนเชิญให้ร่วมดำเนินการ การนำสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยติดบ้านติดเตยีง 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์  คือ นโยบายผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และเนื่องด้วยจังหวัดลำพูน มีจำนวน
ผู้สูงอายุ มากและมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ มาก ถ้าดำเนินการได้จะทำให้คุณภาพชีวิตของที่ผู้ที่ประสบปัญหาดีขึ้น        
ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มาก และไม่ได้เสียงบประมาณของหน่วยบริการ โดยสามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.และกองทุนสุขภาพตำบล ของท้องถิ่น ซึ่งใช้โอกาสนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ใน
สภาวะดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกุศล ทำให้ครอบครัวผ่านภาวะวิกฤต 
ความเครียด ด้านเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่าย และอาจจะส่งผลให้ปัญหาของจังหวัดลำพูนในเรื่องปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ลดลงได้  ขอให้ผู้บริหารทุกอำเภอช่วยกันผลักดัน ส่วนรายละเอียดให้ประสานที่ คุณสุวิมล ทิพย์ชมภู กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หรือกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 

1.2 เรื่องจากการประชุม คณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ประธาน   มอบ ให้ นางบุษบา อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  แจ้งเรื่อง
ประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  
ซึ่งมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ ได้เข ้าไปช่วยเหลือ          
ในสถานการณ์อุทกภัย ทุกๆอำเภอ  

2) การให้ความรู้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) เนื่องจาก ในระยะนี้มีข่าว ของประเทศ
เกาหลีที่ผู้คนเหยียบกันจนขาดอากาศหายใจ รวมถึงในคลิปวิดีโอ การช่วยเหลือ CPR ของเด็กนักเรียน ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน ได้เน้นให้ความสำคัญให้มีการฝึกอบรมในเด็กนักเรียน ชั้นประถม มัธยม ให้มีองค์ความรู้ในการฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้น เพ่ือให้เด็กมีการเตรียมความพร้อม เรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นและการเอาตัวรอดในสังคม 

3) ขอความร่วมมือและกำชับหน่วยราชการ ในการสวมหมวกนิรภัย 100 %  และ   
การคาดเข็มขัดนิรภัย ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน หน่วยงานของสาธารณสุข  โรงพยาบาล     
ได้ยึดมาตรการ สวมหมวกนิรภัย 100 %  และการคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน  
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4) ด้วยเดือนนี้ เป็นเดือนเริ่มต้นของ ประเพณีวันลอยกระทง ฝากทุกภาคส่วน หน่วยราชการ/
นายอำเภอกำชับ/เข้มงวดในการจัดงาน ปลอดยาเสพติด การใช้วัสดุตามธรรมชาติ   เน้นความปลอดภัย และ 
มาตรการโควิด DMHT  ฝากทุกส่วนราชการในทุกอำเภอด้วย 

5) การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน  เป็นวาระสำคัญของจังหวัดลำพูนอย่าง
ต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เสนอสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ จากการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือ 4 pillars พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงจากปีที่ผ่านมา ลดลง 
18.4 % แต่พบว่า สูงกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากรในทุกอำเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอให้
ดำเนินการทบทวน เสาที ่ 1 : คือเรื ่องข้อมูลของกลุ ่มเปราะบาง  กลุ ่มผู ้ป่วยเรื ้อรัง กลุ ่มผู ้ป่วยติดเตียง                  
ให้สืบค้นให้มาอยู่ในระบบ 100% เพ่ือการทำงาน ในเสาที่ 2 คือการดักจับ จะได้แม่นยำขึ้น 

6) ปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่า ขอความร่วมมือสาธารณสุข ในการเตรียมการให้ความรู้
ประชาชนการป้องกันสุขภาพ ผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควันไฟป่า 

7) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

(1) ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน กวาดบ้านตนเองก่อน สุ่มตรวจบุคลากร 
สอดส่องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ถ้ามีรายงานตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

(2) เร่งรัดดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด 
(Re X-Ray) ในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านอย่างเร่งด่วน จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 31 ตุลาคม 2565 และขอให้ท้องถิ ่นจังหวัดลำพูน ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่ง        
บูรณาการกับอำเภอ สำรวจรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากการใช้ยาเสพติด ปัญหาจากการ
ดื่มสุรา ผู้ป่วยจิตเวช ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ือลดการฆ่าตัวตาย 

(3)  เข้มงวด กวดขัน ตรวจตรา โดยการตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังผู้ที่มี พฤติการณ์ที่
จะเป็นภัยสังคม รวมถึงเฝ้าระวังการกระทำผิดเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ ขอความร่วมมือทำความเข้าใจกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งด่านชุมชนฯลฯ 

(4) ขอให้นายอำเภอช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ปลูกฝังจิตวิญญาณของคนใน
พื้นที่ ให้ระมัดระวัง ช่วยกันเป็นหูเป็นตา โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร 
แพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ให้ทุกช่องทางให้เป็นประโยชน์ ให้รายงานสถานการณ์ให้นายอำเภอ
ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว  โดยการสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะบ้าน วัด  โรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่าย
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด การสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ หมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดให้เฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้าน 
ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมวัคซีนใจ ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด     
มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ ต่อไปนี้ จังหวัดลำพูนจะต้องปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์  

(5) ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน
ประจำปี 2565 ระหว่างวันศุกร์ที ่ 2 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565 รวม 10 วัน         
ขอความร่วมมือทุกๆภาคส่วน ในการให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ ในส่วนของสาธารณสุข เกี่ยวข้องในส่วนของ
การจัดหน่วยปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การจัดนิทรรศการและมัจฉากาชาด 
 

ประธาน   ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นเรื่องการ CPR  การเรียนรู้การ CPR ของบุคลากร
ที่ไม่ใช่สาธารณสุข และช่วยผู้ที่เกิดอุบัติการณ์  เช่น ในช่วงน้ำท่วม มีการช่วยเหลือของเด็กนักเรียนที่ถูกไฟฟ้าช็อต 
ที ่เป็นข่าว และศาลากลางจังหวัดลำพูนอยู ่ไกล หน่วยงานราชการ ศาลจังหวัด ตำรวจ ให้ตรวจสอบว่ามี
เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ หรือไม่ การซ้อมแผน การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่มีความเสี่ยง   
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หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   มีโครงการเครื่อง AED ร่วมกับสภากาชาดไทย จังหวัดลำพูนได้รับ
สนับสนุน จำนวน 10 เครื่อง ในส่วนของศาลากลางจังหวัดลำพูน มีจำนวน 1 เครื่อง ตลาดหนองดอก 
จำนวน 1 เครื่อง และกระจายไปแต่ละอำเภอ รวมทั้งหมด 10 แห่ง  
 

ประธาน   ขอให้ตรวจสอบทรัพยากรว่า เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)  ในจังหวัด กระจายอยู่
ตรงไหน และหน่วยงานราชการที่สำคัญ มีระยะทางที่ห่างจากหน่วยบริการสารณสุข ส่วนราชการใดควรจะมี
เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ ให้ดำเนินการทบทวน การสอนการฟื้นฟูช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่อยู ่ใน
สำนักงานนั้น  
 

นพ.นิมิตร อิ่นปั๋นแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน   เสนอให้เป็นการซ้อมแผน  และแผนการ
ลำเลียง กรณีที ่เกิดเหตุที ่ศาลากลางแห่งใหม่ ควรจะมีการกำหนดไว้หรือไม่ ว ่าจะมีการ ส่งตัวไปรักษา                  
ที่โรงพยาบาลลำพูน หรือโรงพยาบาลแม่ทา  
 

ประธาน   ให้ดำเนินการทบทวนข้อมูลทรัพยากร แนวทางการดำเนินการหากเกิดเหตุการณ์     
มอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ และการให้ความรู้การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น การซ้อมแผน  ขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลลำพูนร่วมดำเนินการด้วย   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

1.3 เรื่องจากการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1  
ประธาน    มอบให้ นางสุวิมล ทิพย์ชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งเรื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการทีมนำเขตส ุขภาพที ่  1 คร ั ้งท ี ่  7/2565  ในว ันที ่  25 ต ุลาคม 2565                      
ณ โรงพยาบาลนครพงิค์ ซึ่งเป็นการประชุมก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ที่จะประชุมในวันพรุ่งนี้ 
ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเด็นสำคัญที่จะนำเรียนที่ประชุม ดังนี้  

1) ผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ได้เน้นย้ำ เน้นการนำ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขมาสู่การปฏิบัติ ภายใต้การปฏิรูปเขตสุขภาพให้เกิดความสอดคล้องในการทำงาน 
นโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  คนไทยสุขภาพดี 
เศรษฐกิจมั่งคั่ง (Health for Wealth) สู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” 
และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้น ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ 
(2) ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงอายุ และลดอัตราตายโรคสำคัญ  
(3) ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล 
(4) ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 
(5) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ 
(6) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีข้ึน 

ซึ่งนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 6 ด้าน มีความสอดคล้องนโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 7 Big Rock 
หลังจากนี้ เขตสุขภาพที่ 1  เขตกำหนดจะจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 
ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการระดมสมอง เพื่อช่วยกันวางแผนเขตสุขภาพที่ 1 หลังจากนั้น จะนำ
นโยบายของเขตสุขภาพท่ี 1 มุ่งสู่การปฏิบัติ ซึ่งคือการทำแผน ในครั้งท่ี 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
ต่อเนื่องจากทำแผนครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 
ของเดือนพฤศจิกายน 2565  
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2) การดำเนินงาน Telemedicine ในปี 2566 เพิ่มสัดส่วนการจัดบริการTelemedicine       
ให้เพ่ิมจากเดิม ร้อยละ 10 

3) NCDs มุ่งเน้น Health Literacy ลดการป่วยรายใหม่ คุณภาพการรักษา ใช้ New 
Service Model ในการแก้ไขปัญหา (PHR, 3 หมอ, เชื่อมโยงข้อมูล ผู้ป่วยและทีมหมอ 3 หมอ, เชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยบริการ, Individual เน ้น PP& P) , Community base & Collaborative, Anywhere Anytime) และ
หลังจากที่มีการถ่ายโอนจะมีประเด็นสำคัญ คือ การทำงาน NCDs ที่ต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานของอสม. 
ภายหลังการถ่ายโอน รพ.สต แล้ว จังหวัดควรจะมีการวางแผนการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
ว่ารูปแบบการทำงานจะเป็นอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิด Barrier ในการทำงาน 

4) การดำเนินงานกองทุนยาร่วม ของล้านนา 3 (ในกลุ ่มโรคหัวใจ   จิตเวช                
ต่อมลูกหมากโต) : ระบบการส่งต่อยาที่มี ่คุณภาพมีระบบจัดการการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องไร้ร้อยต่อเสมือนเป็น
โรงพยาบาลเดียวกันทั ้งล้านนา 3 โดยใช้งบประมาณจากเงินกัน 2% ระดับเขต จำนวน 10 ล้านบาท ปี พ.ศ.2565          
มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้้รับบริการด้านยาผ่านระบบการส่งต่อยาที่มีคุณภาพมีระบบจัดการการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องไร้รอยต่อ
เสมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกันทั้งจังหวัดโดยการใช้้กองทุนยาระดับล้านนา 3 จำนวน 17,418 ราย มูลค่ายารวม      
ที่จ่ายจริง 32,500,000.00 บาท  ปี พ.ศ. 2567-2568 ขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมสถานบริการใน
เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 ทั้งนี้ ควรจะมีการทราบว่ามีผู ้ป่วยที่เข้าเกณฑ์กี่ราย และกำหนดเกณฑ์เป้าหมายว่า          
ต้องให้ผู้ป่วยสามารถต้องเข้าถึงกองทุนยาร่วม ได้ 50% 

5) EID ทุกจังหวัดควรจะมีการซ้อมแผน ตามสถานการณ์จริง ปีละ 1 ครั้ง 
6) การปฏิรูปด้านการเงินการคลัง เนื่องจากปี 2565 ได้รับเงินจาก Covid – 19 

เข้ามาในระบบจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลมีสถานการณ์ทางการเงินการคลังที่ดี ในระยะ 1- 2 ปี นี้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาโรงพยาบาลจากเงินบำรุง สำหรับการบริหารจัดการเงินกันเขต ในปี 2566 คำนวณจาก Basic payment 
(ยอดประกันขั้นต่ำ) ร้อยละ 2 จะแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เงินกันจาก รพ.ระดับ A – M 2 (บริหารภาพเขต วงเงิน 
41,329,449 บาท) ส่วนที่ 2 เงินกันจาก รพ.ระดับ F1 – F3 บริหารจัดการภาพจังหวัด วงเงิน 51,814,207 บาท)  
ของจังหวัดลำพูน 6,329,903 = รพ.ลำพูน (S) = 2,242240 บาท รพ.ระดับ F1 – F3 6,329,903 บาท  
ทั้งเขตจะมีหลักเกณฑ์ แต่ละโครงการที่จะขอใช้เงินจาก  Basic payment จะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร ซึ่งจะมี
หารือเพ่ิมเติมในทีป่ระชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1  

7) AI CXR ปี 2566 เดิมที่ผ่านมา ทางเขตสุขภาพที่ 1 ได้ซื้อสัญญาจากโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ ในปี 2566 หมดสัญญากับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เขตสุขภาพท่ี 1 ได้วางรูปแบบ 3 ส่วน 

แบบที่่ 1 Co-Payment  จะกำหนดสัดส่วนว่าโรงพยาบาลมีจำนวนผู ้ป่วย
เท่าไร จะต้องจ่ายร่วมกับทางเขตสุขภาพที่ 1 เท่าไร  

แบบที ่2 เขตจ่ายให้ทั้งหมด 
แบบที่ 3 ให้โรงพยาบาลจัดซื้อเอง  

ทั้งหมดเป็นประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการทีมนำเขตสุขภาพที่ 1  หากมีความคืบหน้าในการ
ดำเนินการในประเด็นต่างๆจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 จะนำเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบต่อไป  
  

 
นพ.นิมิตร อิ่นปั๋นแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน   ขอเพ่ิมเติมรายละเอียด  ดังนี้  

1) เขตสุขภาพที่ 1 จะทำแผนปฏิบัติการนำนโยบายของ ท่านรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข และท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาจัดทำเป็น Action plan ของเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ Big Rock        
ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2565  และโรงพยาบาลลำพูน ได้วางแผนจัดทำ Action plan ในสัปดาห์ที่ 3 
ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการวางแผนในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 อาจจะประสานเพื่อให้สอดคล้องกัน 
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แต่คิดว่าทิศทางของจังหวัดไม่น่าจะแตกต่างไม่จากเดิมมาก คือโรงพยาบาลลำพูน พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาล ระดับ 
A ซึ่งจากเดิมเป็นระดับ S+  ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ได้ให้โจทย์ ให้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับ A และให้
ดูแลประชากรของสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 700,000 คน และรวมของจังหวัดลำพูน 400,000 คน รวม
ประมาณ 1 ล้านคน ปรับทิศทางและการบริการ และวาง Node ที ่เป็นแม่ขายในจังหวัด ไว้ 2 แห่ง คือ
โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง  

2) การดำเนินงาน Telemedicine เป้าหมาย 10 % ของจังหวัดลำพูน  
3) แผนเงินกันของเขตสุขภาพ และในเรื่องของกองทุนยาร่วม ทางโรงพยาบาลลำพูน 

ในส่วนเงินกันเขต ระดับ F1 มอบให้จังหวัดบริหารจัดการ และ ระดับ M ขึ้นไปเขตนำไปบริหารจัดการ บริหาร
จัดการภาพจังหวัด วงเงิน 51,814,207 บาท จังหวัดสามารถขอเงินในส่วนนี ้ เพื ่อพัฒนาใน 3 ส่วน คือ           
1.พัฒนา Node โรงพยาบาลลี้ พัฒนาเรื่อง Sub ICU ,Med, เด็ก ,การเข้าถึงภาวะ emergency เช่น Stroke 
ผ่าตัดคลอด 2.พัฒนา node โรงพยาบาลป่าซาง พัฒนาเรื่อง med และการผ่าตัด โดยสามารถนำทรัพยากร
บางส่วนจากโรงพยาบาลลำพูนไปโรงพยาบาลป่าซาง แนวคิด คือ เป็นห้องผ่าตัดของจังหวัด  ซึ่งนพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ 
กำหนดจะเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565  
ในช่วงเช้า เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริการของจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเขตสุขภาพ      
ซึ่งจะมีการกำกับการดำเนินการที่ค่อนข้างเข้มข้น ว่าประชาชนได้รับประโยชน์หรือไม่ เช่น ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลี้      
มีการ refer เข้าโรงพยาบาลลำพูนน้อยลง เป็นต้น ของโรงพยาบาลลำพูนพัฒนาใน 3 ประเด็น 1.พัฒนา Node 
โรงพยาบาลลี้ 2.พัฒนา Node โรงพยาบาลป่าซาง และ 3.โครงการกองทุนยาร่วม  
 

ประธาน    เห็นด้วยในหลักการ ส่วนในวิธีการทำแผนเพื่อของบประมาณสนับสนุนในส่วนต่างๆ   
ขอมอบโรงพยาบาลลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง ดำเนินการจัดทำแผน     
ซ่ึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะช่วยสนับสนุน ทั้งห้องประชุม เครื่องมือในการสื่อสาร โดยสามารถดำเนินการได้ทันที 
ส่วนการแผนการพัฒนาระบบบริการการเพิ่มเตียง เพิ่มผู้ป่วย ของโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง เพื่อรองรับผู้ป่วย   
ให้เป็นแผนการดำเนินการในระยะที ่2 และ 3  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565     
ฝ่ายเลขาฯ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 9 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565        
โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
 

   3.1 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน  
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    จากสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน  ซึ่งในปีที่ผ่านมา
พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ สูงกว่า เป้าหมาย มาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณพ.ศ.2565 มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
ในจังหวัดลำพูน  75 ราย คิดเป็นอัตรา 18.70 ต่อแสนประชากร และกระจายอยู่ใน 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดลำพูนได้มีการขับเคลื่อน โดยใช้เครื่องมือ 4 pillars 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน 
ขับเคลื่อนผ่านกลไก พชอ.และทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ขยับผ่านกลไก พชจ. พชอ. 
พชต. พชม. และเป็น multifactorial ซึ่งจะต้องใช้แนวคิดขององค์การอนามัยโลก มองปัญหาการฆ่าตัวตาย      
เป็นปัญหาเชิงสังคม ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนรวม ในการแก้ไขปัญหา ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อัตราการ

http://www.lamphunhealth.go.th/
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ฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดลำพูน ลดลง 18.4 % และที่สำคัญที่สุด จิตแพทย์ ทีมพยาบาลจิตเวช และ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ มี
ความเห็นว่า หลังจากท่ีเราขับเคลื่อนด้วยกลไก 4 pillars ทำให้มีการพัฒนาในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่ชัดเจน โดย
ในแต่ละเดือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม และเป็นวาระสำคัญของจังหวัด รวมถึงได้
สนับสนุนงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน ซึ่งทำให้ตัวชี ้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 ตัวชี้วัด ในส่วนตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลง เป้าหมาย 
ลดลงร้อยละ 5 จังหวัดลำพูน ลดลง 18.4 % และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน คืออัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เป้าหมาย ≤ 8.0 
คนต่อแสนประชากร ผลงาน ร้อยละ 18.7 คนต่อแสนประชากร หากจังหวัดลำพูนต้องทำให้สำเร็จ จังหวัดลำพูน   
จะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกินปีละ 32 คนต่อปี  
 

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน   แนวคิด 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 4 ส่วนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
1) Data ผู้ที่ฆ่าตัวตาย และคนที่พยายามฆ่าตัวตาย ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เรา

วางไว้ ใน พชม. พชต.  พชอ. ต้องทบทวนใหม่ เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม แต่กลุ่มเป้าหมายเดิมที่มีแล้ว ไม่ควรลบทิ้ง  
2) Radar หากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่ฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย อยู่ในกลุ่มที่มี

ข้อมูลไว้แล้ว แต่คนในครอบครัว ชุมชน ไม่ให้ความสำคัญ กับ Signal ที่แสดงออกมา ไม่รวมถึงการประเมิน 4Q 
3Q การแสดง Signal ออกมา ครอบครัว ชุมชน ต้องให้ความสำคัญ และส่งต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น ตามลำดับ รวมถึงโรงพยายาบาลทุกระดับต้องให้ความสำคัญ
ในการทบทวนเรื่อง Radar 

3) Prevention คนที่เข้ารับการรักษา เคสที่ต้องให้ความสำคัญมากๆ คือ คนที่ขาดยา
นานๆ Schizophrenia, Depression ที่ขาดยานานๆ การให้ความสำคัญเรื่องระดับยา ควรมีการ admit คนไข้เพ่ือ
ดูอาการอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ถ้ามีเตียง เพื่อให้ได้มีระดับยาที่เพียงพอ และถ้ากรณีที่มีเคสลักษณะที่ออกจาก
โรงพยาบาล และมีการพยายามฆ่าตัวตาย หรือฆ่าตัวตายซ้ำ ให้ดำเนินการทบทวน 

4) Committee ต้องมีการประชุมบ่อยๆ ทบทวนเคส ซึ่งทุกวันศุกร์มีการประชุม   
เรารักลำพูน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนนี้เกิดขึ้น  
 

ประธาน    ปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน ยังเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น       
ตามนโยบายผู ้บริหารเขต/จังหวัด ยังให้ความสำคัญต่อ และขณะเดียวกันมีการเปลี ่ยนเชิงนโยบาย คือ             
ประธาน Suicide ของเขตสุขภาพ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และภายในจังหวัดลำพูน ยังปฏิบัติ 
ดำเนินการต่อ และสปสช.ได้ให้งบประมาณ ในการดำเนินการปัญหาป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  
 

นางบุษบา อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    ได้นำเรียนปัญหาการฆ่าตัวตาย            
การดำเนินงาน 4 pillars ภาพรวมจังหวัดลำพูน นำเสนอต่อคณะทำงานบริหารจัดการงบบริการ สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขตหรือจังหวัด (PPA) ได้มีมติสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดลำพูน สำหรับ
การดำเนินการ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ในกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่ม          
ผู้ติดสารเสพติด จำนวน 990,000 บาท และในวันนี้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯจะเป็นผู้นำเสนอแผนการ
ดำเนินงานในภาพรวมจังหวัดลำพูน ในเวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom  ซึ่งทุกคปสอ.จะได้ดำเนินการและ
ต่อเนื่องเพ่ือลดปัญหาการฆ่าตัวตาย  
 

สาธารณสุขอำเภอเมือง    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปตรวจเยี่ยมกองทุน และอำเภอเมืองได้นำเสนอ มาตรการ
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้ข้อสังเกต คือไม่ประโคมข่าวการฆ่าตัวตาย         
เป็นเรื่องประเด็นใหญ่ เพราะเหมือนเป็นการกระตุ้นให้คนอยากฆ่าตัวตาย ตั้งข้อสังเกตว่า ในพ้ืนที่ตำบลมะเขือแจ้    
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ไม่มีการฆ่าตัวตายประมาณ 2 ปี แต่ในวันที่มีทีมจากจังหวัดและทีมจากกระทรวงเข้าไปตรวจเยี่ยม ปรากฏว่า
หลังจากนั้น ตำบลมะเขือแจ้ มีการฆ่าตัวตาย เหมือนเป็นการกระตุ้น ไม่ควรให้เป็นเรื ่องประเด็นใหญ่ และใน
ความเห็นส่วนตัวอยากให้เปลี่ยนชื่อเป็น รักตัวเองให้มาก น่าจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ไข
ปัญหาได้   
 

ประธาน   ในการเสนอข่าวใน social คนมีวุฒิภาวะในเชิงการตัดสินปัญหาไม่เหมือนกัน บางคน
ชอบเรียกร้องความสนใจ บางคนมองเป็นเรื ่องธรรมชาติ แล้วแต่มุมมองพื้นฐานการศึกษา เห็นด้วยกับท่าน
สาธารณสุขอำเภอ มีใครเป็นอะไร ก็ไม่ควรเป็นข่าว เชิงความสนใจ ถ้าทำได้ ให้ช่วยกัน ทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มี
ใครสนใจ แต่จริงๆมีการทำงานเบื้องหลัง และให้ดำเนินการต่อและมีงบประมาณจากสปสช.ให้ดำเนินการ และให้มี
การปรับปรุงพัฒนา การดำเนินการ 4 Pillars ให้ทันสถานการณ์ มีการดำเนินงานในเรื่อง Health Literacy 
พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น โดยการ PDCA ประเมิน ปรับปรุง เรียนรู้ ร่วมกับการทำงาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
พ้ืนที่ มอบ ผชชว.ดำเนินการต่อไป    
  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

   3.2 ความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา   
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

นางบุษบา อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   แจ้งความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

1) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและพิธีส่งมอบการ
ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายแพทย์สุชิน     
คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารจังหวัดลำพูน จำนวน 11 แห่ง 

2) หลังจากที่มีการส่งมอบภารกิจการถ่ายโอนอย่างเป็นพิธีการเรียบร้อยไปแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะออกไปตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการครุภัณฑ์ 
อาจจะต้องมีการประสาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน อีกครั ้งประมาณกลางเดือน 
พฤศจิกายน 2565 

3) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจฯ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่ายังไม่มีปัญหาใดๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจฯในอนาคต จึงได้มีการปรับคณะทำงานบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจฯ ใหม่ ปรับยุบ
รวมเป็น คณะเดียว เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน    ได้กำชับให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง   
ของโรงพยาบาลบ้านธิ และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก อาจจะเกิดผลกระทบ
ด้านการเงินการคลังได้  
 

ประธาน   เตรียมความพร้อมข้อมูลการถ่ายโอน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และสิ่งที่กระทรวง
สาธารณสุข ได้ขอข้อมูล คือ บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน 
หรือโรงพยาบาลลำพูน แต่มีความประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เบื้องต้นอาจจะ
ต้องมีแนวทาง คือ ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน เพราะบางจังหวัดเกิดผลกระทบให้เกิดความ
ขาดแคลนบุคลากรได้   
    

มติที่ประชุม   รับทราบ        
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  การบริหารจัดการงบประมาณพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
นางบุษบา อนุศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินการส่วนภูมิภาค สำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับงบประมาณลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ร้อยละ 33 ได้รับการจัดสรรทั้งปี 1,673,540 บาท จะดำเนินการอย่างไร เพ่ือไม่ได้
เกิดผลกระทบต่อจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยต่างๆ ของสาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ 
 

ประธาน   งบดำเนินการที่ให้สาธารณสุขจังหวัดลำพูน น้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 33  ส่วนหนึ่งต้องมี
การจัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นค่าบริหารจัดการ ค่า Fix cost  ซึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องมีการบริหาร
จัดการให้เพียงพอ โดยใช้หลักการของผู้บริหาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มอบนโยบายที่สำคัญ คือ โดยใช้เงิน
บำรุงจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในหลักการไม่ต้องโอนให้ใน
จำนวนที่มากนัก แต่ให้เพียงพอ โดยโอนมาเป็นเงินบำรุง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะทำเป็นหนังสือ     
ขอสนับสนุนงบประมาณเงินบำรุง ในลักษณะการจ่ายขาด ไปถึงโรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลี้  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลแม่ทา ยกเว้นโรงพยาบาลบ้านธิ กับโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ในเบื้องต้นจะขอ
สนับสนุนงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ 3 เดือน มอบให้ท่าน ผชชว. ดำเนินการ ร่วมกับ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และสาธารณสุขอำเภอ ให้สรุปงบประมาณที่ต้องใช้ และแจ้งมาให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
   ในส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ดังนั้น
การจัดประชุม หรือจัดทำโครงการต่างๆ ให้ดำเนินการเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น รวมถึงลดบทบาทจากการเป็น   
ผู้ดำเนินโครงการ เป็นการ Monitor งานแทน รวมถึงดำเนินการในลักษณะเป็น Facilitator  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
    

4.2  (ร่าง) การจัดสรรเงินกันระดับจังหวัด ปี 2565 (PP NonUC)  จำนวนเงิน   
2,000,000 บาท เพื่อจัดสรรในการตรวจคัดกรอง HbA1C กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเบาหวานและโรงเรียน
เบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน 

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน      การจัดสรรกันระดับจังหวัด ปี 2565 (PP NonUC) รายละเอียดดังนี้  
1).เงินกันจากงบ PP NON UC ปี 2565 จำนวน 2 ล้านบาท 
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   สรุปเงินกัน PP non uc (2 ล้านบาท) ปีงบประมาณ 2565 
ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ 

1 ยอดยกมา เงินกัน จังหวัด     2,000,000      2,000,000  
2 จัดสรร OP Anywhere ลำพูน งวด 1         29,769      1,970,231  
3 จัดสรร OP Anywhere ลำพูน งวด 2       445,983      1,524,248   

โครงการ CFO 65         53,000      1,471,248  
4 เงินกันโครงการ CFO ปี 2566         74,688      1,396,560   

เหลือเงินจัดสรรให้ ตรวจ A1c      1,396,560  
 

ข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินกันระดับจังหวัด ปี 2565  
ที่ต้องการตรวจ HbA1C ปี 2566 
 

อำเภอ กลุ่มที่ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นผู้ป่วย 

เบาหวาน (1) 

กลุ่มเป้าหมาย 
รร. เบาหวานวิทยา 

(2) 

จำนวนเป้าหมายที่จะ
ซื้อ ชุดตรวจ (1)+(2) 

จัดสรรตามวงเงินที่
เหลือจากเงินกัน
จังหวัด ปี 2565 

เมืองลำพูน 10,114 340 10,454 480,884 
แม่ทา 2,838 180 3,018 138,828 
บ้านโฮ่ง 3,347 180 3,527 162,242 
ลี้ 4,060 260 4,320 198,720 
ทุ่งหัวช้าง 893 80 973 44,758 
ป่าซาง 4,745 260 5,005 230,230 
บ้านธิ 1,332 40 1,372 63,112 
เวียงหนองล่อง 1,611 80 1,691 77,786 

รวม 28,940 1,420 30,360 1,396,560 
 

1) ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงาน ก่อนการตรวจราชการ รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) มอบให้ผู้รับผิดชอบงาน ของกลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อฯ กำกับ ติดตาม ข้อมูล 
เป็นประจำทุกเดือน  
    

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การจัดสรรเงินกันระดับจังหวัด ปี 2565 (PP NonUC)  จำนวนเงิน 
2,000,000 บาท นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณในการตรวจคัดกรอง HbA1C ในกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยเบาหวาน
และกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน จำนวน 1,396,560  บาท  
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4.3  (ร่าง) การจัดสรรเงิน CF ปี 2565 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อตามจ่าย
รอยต่อของ รพท./รพช.ในจังหวัดลำพูน และรอยต่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน     
   ยอดเรียกเก็บเขตรอยต่อภายใน จังหวัดลำพูน และรอยต่อโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ปี 2565 
    

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 2,000,000 จัดสรรให้ (ลกูหนี้) เพื่อตามจ่าย 

รพ. 
จำนวนเงนิ

(บาท) 
F = 0.3040931 รพ.(ลูกหนี้) 

จำนวนเงิน
(บาท) 

รพ.ลำพูน 
รพ.แม่ทา    224,925.00        68,398.14  

รพ.ลำพูน 
   

209,892.65  รพ.บ้านธ ิ    465,300.00      141,494.51  

รพ.ป่าซาง รพ.ลำพูน 
 
2,491,231.60      757,566.29  รพ.ป่าซาง  757,566.29  

รพ.แม่ทา 
รพ.ลำพูน    986,919.00      300,115.24  

รพ.แม่ทา 
   

394,328.45  รพ.ป่าซาง    309,817.00        94,213.21  

รพ.บ้านโฮ่ง รพ.จอมทอง    549,230.00      167,017.04  รพ.บ้านโฮ่ง  167,017.04  

รพ.ลี้ 
รพ.ทุ่งหัวช้าง      50,500.00        15,356.70  

รพ.ลี้ 
   

228,698.98  รพ.บ้านโฮ่ง    701,569.00      213,342.28  

รพ.เวียงหนองล่อง รพ.จอมทอง    797,442.00      242,496.59  รพ.เวียงหนองล่อง   242,496.59  

รวม 6,576,933.60    2,000,000.00  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการจัดสรรเงิน CF ปี 2565 จำนวนเงิน 2,000,000 ล้านบาท 
เพ่ือตามจ่ายรอยต่อของ รพท./รพช.ในจังหวัดลำพูน และรอยต่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 
 

4.4 แผนการจัดสรรวัคซีนฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน   การฉีดวัคซีน Covid-19  รายละเอียดดังนี้  

1) ขอให้ต ิดตามการดำเน ินการฉีดว ัคซ ีน Covid-19 ทุกส ัปดาห์  ซ ึ ่งพบว ่ามี  
อุบัติการณ์การณ์การเสียชีวิตในกลุ ่ม 608 และกลุ ่ม 0-4 ปี สูงขึ ้น จึงเร่งรัดการฉีดวัคซีนในทุกกลุ ่มอายุ           
ซึ่งเป้าหมายกำหนดให้ประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ร้อยละ 70 ส่วนในกลุ่ม 608 และกลุ่ม 0-4 ปี เร่งรัดให้ฉีด
ในทุกเข็ม โดยเฉพาะในกลุ่มติดเตียง  

2) อสม.เคาะประตูบ้าน เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ใน อสม. ให้ครบ ร้อยละ 100 
  

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) โครงการรวมพล ั ง อสม.ส ่งต ่อภ ูม ิคุ้ มก ัน ป ้องก ัน 608 ให ้ปลอดภัย                   

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้นโยบายไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่ง
สร้างเสริมภูมิคุ ้มกัน สู ่ประชาชนโดยใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และเนื่องจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดการป่วยหนักและ
เสียชีวิตของประชาชนได้อย่างมาก 
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2) จากการศึกษา พบว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วยป้องกันการเสียชีวิตในประเทศไทย
ได้ประมาณ 4.9 แสนราย วัคซีนโควิด 19 ช่วยป้องกันการป่วยหนัก และประหยัดค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก 
ในประเทศไทยสามารถป้องกันผู้เสียชีวิตได้จำนวนมาก เนื่องจากนโยบายฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ  

3) จากการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริงพฤษภาคม - กรกฎาคม 
2565 พบว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ป้องกันปอดอักเสบที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตได้ 100 %  เข็ม 3 
ป้องกันเสียชีวิตได้ 93 %  

4)  การรายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565  
เข็มที่ 1  ครอบคลุม ร้อยละ 82.49  เข็มที่ 2 ครอบคลุม ร้อยละ 77.51  เข็มที่ 3  ครอบคลุม ร้อยละ 38.42  

4) ผลการฉีดวัคซีน โควิด 19 ของจังหวัดลำพูน เทียบกับประชากรเป้าหมาย ในกลุ่ม
ประชากรต่างๆ  สรุปได้ดังนี้  

- กลุ่ม ประชากรทั่วไป เข็มที่ 1 ร้อยละ 88.93  เข็มที่ 2 ร้อยละ 85.93 เข็มที่ 3 
ร้อยละ 51.82 อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ และเข็มที่ 4 ร้อยละ 7.53  

- กลุ่ม 608 พบว่า เข็มที่ 1 ร้อยละ84.45 เข็มที่ 2 ร้อยละ 79.81 และเข็มที่ 3 
ร้อยละ 51.42 

- กลุ่มผู้สูงอายุ เข็ม 3  ร้อยละ 46.72  
- กลุ่มนักเรียน 12-17 ปี เข็ม 3 ร้อยละ  33. 42  
- กลุ่มเด็ก 5-11 ปี เน้น 2 เข็มเป็นหลัก เข็มที่ 2 ร้อยละ 54.19   
- อสม. ผู้ที่มีบทบาทในการชักชวนให้ประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 84.45 

เข็ม 2 ร้อยละ 77.28 เข็ม 3 ร้อยละ51.85 และเข็ม 4 ร้อยละ 8.49  
ขอพ้ืนที่เร่งรัดการดำเนินการเร่งรัดฉีดวัคซีนในกลุ่มอสม.ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน กลุ่ม 608 และกลุ่มผู้สูงอายุ  
 

ประธาน   ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีน เข็ม 3 และวัคซีน Pfizer ของผู้ใหญ่และเด็ก การกระจายวัคซีน
ให้พ้ืนที่มากที่สุด และแผนการจัดสรรวัคซีนฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ  6 เดือน – 4 ปี รายละเอียดดังนี้  
 

อำเภอ จำนวนวัคซีนที่จัดสรรให้ (Vial) 
เมือง 20 
แม่ทา 10 

บ้านโฮ่ง 10 
ลี้ 18 

ทุ่งหัวช้าง 5 
ป่าซาง 15 
บ้านธิ 5 

เวียงหนองล่อง 5 
รวม 88 

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง   

1) โรงพยาบาลป่าซาง มีแพทย์เฉพาะทางเด็ก จำนวน 2 คน และจะดำเนินการฉีดวัคซีน
ในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัย  

2) โรงพยาบาลชุมชน กรณีมีการฉีดแล้วมีอาการข้างเคียง สามารถ consult แพทย์เฉพาะ
ทางเด็ก ไดซ้ึ่งมีเวร consult ของแพทย์เฉพาะทางเด็ก  
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3) ส่วนวัคซีน Pfizer ของผู้ใหญ่ ของอำเภอป่าซาง ใช้เป็นวิธีการ และรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงง่าย เช่น ไมต่้องรอคิว ฉีดที่ OPD หรือในคลินิก NCD  เป็นต้น โดยแต่ละโรงพยาบาลควรไปหารูปแบบที่ง่าย 
และเร็วที่สุดให้กับผู้ป่วย เพ่ือให้ประชาชนสามารถได้รับวัคซีน เข็ม 3 และเข็ม 4 ได้มากขึ้น 

4) วัคซีน LAAB ที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนอยู ่เท่าไร ซึ ่งจังหวัดมีคณะกรรมการในการ
กลั่นกรอง โดยมีจะมีการควบคุม กำกับ ติดตามจากเขตสุขภาพ 
 

หัวหน้ากลุ ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   มีวัคซีน LAAB ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 30 dose โรงพยาบาลลำพูน         
จะดำเนินการประสานรายชื่อกับทุกโรงพยาบาล 
  

นพ.นิมิตร อิ่นปั๋นแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน  สถานการณ์วัคซีน LAAB ในรอบนี้มีผู้มีความ
ประสงค์จะฉีดจำนวนมาก ดังนั้น จะขอเสนอที่ประชุม ดังนี้ 

1) ให้พ้ืนที่ยืนยัน รายชื่อที่ส่งมา เข้าตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับ LAAB หรือไม่ 
2) ผู้ป่วยยินยอมฉีดหรือไม่  

ทั้งนี้ จะได้กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน เสนออยากให้มีการเซ็นต์ใบยินยอมก่อนส่งรายชื่อให้จังหวัด 
และในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และนพ.นิมิตร อ่ินปั๋นแก้ว โรงพยาบาลลำพูน  
 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   แจ้งว่าขณะนี้ วัคซีน LAAB จังหวัดยังไม่ได้รับจัดสรร  
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งว่าโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ขอรับจัดสรรวัคซีนฝาสีแดง 
สำหรับเด็กอายุ  6 เดือน – 4 ปี จำนวน จัดสรร 30 dose เพ่ือฉีดใหก้ลุ่มท่ี walk-in เข้ามาโรงพยาบาล  
 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน   โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล  ได้มีการดำเนินการในการช่วย   
ฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการจัดสรรวัคซีนฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ  6 เดือน 
– 4 ปี และจัดสรรให้โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล  จำนวน 30 dose  

 
4.5  การพัฒนา Node Strengthening  

นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) โรงพยาบาลลำพูน รับผู ้ป่วยจากสายใต้จังหวัดเช ียงใหม่ และในส่วนของ

โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง เป็นโรงพยาบาล F1 และพัฒนา node ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
2) สถิติการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น การส่งต่อไปจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนลดลง 

มีแพทย์เฉพาะทางครบเกือบทุกแผนก ยกเว้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้  คือ Cath lab และการฉายแสง 
3)  การพัฒนา Node Strengthening จะพัฒนาโรงพยาบาลลำพูน ปี 2565-

2569 ให้เป็น Critical Care ปี 2568 ศูนย์มะเร็ง ปี 2565  ศูนย์ผ่าตัด MIS ปี 2565 และที่จะพัฒนาใน      
ปี 2566 คือ เป็น ICU 4  เตียง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากงบประมาณค่าเสื่อม วงเงิน 8,000,000 บาท  
ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการทั้งสิ้น 11 ล้าน ทั้งนี้จะดำเนินการจัดทำโครงการ และรายละเอียด       
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1   

4) พัฒนา NICU 6 เตียง เพิ่มเป็นจำนวน 10 เตียง  
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5) โรงพยาบาลป่าซาง กำหนดแผนจะพัฒนาให้เป็น Sub ICU Med ในปี 2566 
และสาขาศัลยกรรม ขยายห้องผ่าตัด ปี 2566  

6) โรงพยาบาลลี้ มีแผนจะเปิด Sub ICU Med ในปี 2566 การผ่าตัดทางสูติกรรม 
ในปี 2567 บริการทางกุมารเวชกรรมในปี 2567 และสาขาศัลยกรรมผ่าตัดทางศัลยกรรมทั่วไป ไม่ซับซ้อนได้ 
ในปี 2568  ซึ่งจะต้องจัดทำแผนระยะยาวในการของบประมาณจากเขตสุขภาพในปี 2566 ปี 2567 อย่างไร  

7) CMI ของโรงพยาบาลป่าซาง พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น และของโรงพยาบาลลี้ ลดลง 
ในการเปิด ICU Sub ICU น่าจะมีส่วนทำให้ CMI เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้โรงพยาบาลมีรายรับเพิ่มขึ้น  

8) โรงพยาบาลป่าซาง มีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม จำนวน 1 คน หากมีการขยาย
ห้องผ่าตัดเพิ่ม ที่โรงพยาบาลป่าซาง มีแผนการดำเนินการที่จะให้ทีมศัลยแพทย์กรรมของโรงพยาบาลลำพูน ไป
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลป่าซาง เหมือนเป็นห้องผ่าตัด ห้องที่ 9 ของจังหวัดลำพูน หากสามารถดำเนินการตามแผนที่
กำหนดได้ จะลดการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัด ประมาณ 300ราย/ปี คาดการณ์จะรับการผ่าตัดจากโซนใต้ อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ของเคส  

9) โรงพยาบาลลำพูน กำหนดจัดประชุมการจัดทำทำแผนพัฒนา Node ร่วมกับ
โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

  

ประธาน   ให้ยึดตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้เป็นหลัก ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  
และให้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อเสนอต่อเขตสุขภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และควรจัดทำแผนการพัฒนาใน
ระยะที่ 2 และ 3 ของโรงพยาบาล  ที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง เพื่อขยายบริการ
ในอนาคตได้  
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง   การ Refer ผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนสายใต้ ยังพบปัญหาการ Refer เข้า
โรงพยาบาลลำพูนไม่ได้ ในการพัฒนาระบบริการควรจะมีการกำหนด Roadmap การพัฒนาในระยะ 3 เดือน 6 เดือน 
รวมถึงควรจะมกีารกำหนด KPI  และมีกำหนดมาตรการทีช่ัดเจนในการส่งต่อ และเสนอว่าขอให้มีการรายงานผลลัพธ์
การดำเนินการนำเสนอในทุกเดือน ทั้งนี้ ปัญหาในการ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างไปยังโรงพยาบาลลำพูนนั้น 
จะขออนุญาตนำเรียนเป็นเอกสารมาเพ่ือทราบอีกครั้ง    
 

ประธาน   ควรมีการประชุมหารือในประเด็นในการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการ Refer ผู้ป่วย ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลองค์ประกอบของคณะกรรมการ Refer ก่อน        
มอบให้มีการประชุมคณะกรรมการ Refer ของจังหวัด และให้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชน 
และ Staff ของโรงพยาบาลลำพูน  
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้   การรับผู้ป่วยสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ อาจจะมีผลกระทบต่อการ Refer ผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลชุมชนไปโรงพยาบาลลำพูนอยู่ เช่น โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง การ Refer เข้าโรงพยาบาลลำพูนไม่ได้ 
เนื่องจากพบปัญหาเตียงเต็ม  
 

นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  การรับ Refer ผู้ป่วยจากจังหวัดเชียงใหม่ รับได้ 
เพียงร้อยละ 30 และ ร้อยละ 70 ไม่สามารถรับ Refer ได้  โดยโรงพยาบาลลำพูน กำหนดหลักการ คือ ให้รับ 
Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดก่อน เป็น priority แรก จากการดูข้อมูลรายงาน Case Refer ทุกสัปดาห์ 
พบว่า มีจำนวนน้อยมากที่โรงพยาบาลลำพูน ไม่สามารถรับ Case Refer จากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด และ
พบว่า ไม่สามารถรับผู้ป่วยสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 60 - 70 เนื่องจากเตียงเต็ม ส่วนการ Refer Back 
จะเป็นการพัฒนาในระยะต่อไป  
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ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง  โรงพยาบาลป่าซาง มีการรับ Refer Case ทางอายุรกรรม มาจากโรงพยาบาล
บ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับ Admit ไว้ที ่โรงพยาบาลป่าซางเป็นส่วนใหญ่ มีจำนวน Case         
ทางอายุรกรรมที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลลำพูนน้อยมาก ส่วน Case เด็ก โรงพยาบาลป่าซาง มีแพทย์เฉพาะทางเด็ก 
ให้บริการในเวลาราชการ สามารถรับ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางเด็กได้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลป่าซาง รับ Admit ที่โรงพยาบาลป่าซาง 
เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อัตราครองเตียงเต็ม ส่วนการขยายห้องผ่าตัด เพิ่มอีก 2 ห้องนั้น ขณะนี้ สบส.เขต 1 อยู่
ระหว่างการจัดทำ BOQ ให้ กำหนดจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565   
 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบโรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลลี้ ดำเนินการ
ประชุมการพัฒนา Node Strengthening  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน      
 จากข้อมูล ผู้ป่วย TB ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ถึง กันยายน 2565 พบว่า 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และไม่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 8-10 ราย/เดือน ส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุและไม่มีโรคร่วม   
ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทบทวนข้อมูลผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 70 ปี ของแต่ละอำเภอ และคืนข้อมูลให้อำเภอ 
ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล แล้ว X-ray positive และผล sputum exam เป็น negative ให้ส่งตรวจ  GeneXpert ทุกราย 
และกำชับให้ให้ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กำกับ ติดตาม การลงข้อมูลการตรวจ GeneXpert         
ในระบบ สปสช. ถ้าพบปัญหาในการดำเนินการ ให้ประสานกลุ่มงานควบคุมโรคประสานผู้รับผิดชอบ  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
1) โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดลำพูน ดำเนินการ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 สรุปจำนวนลงทะเบียนทั้งในระบบ onsite และ online 
จำนวน 1,093 คน ระยะ 10 กิโลเมตร จำนวน 215 คน ระยะ 5 กิโลเมตร จำนวน 878 คน จากการ
ดำเนินการ มีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ 60 % และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้นำส่งเงินไปยัง มูลนิธิศูนย์โรค
หลอดเลือดสมองศิริราช เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ส่งทีมปฐมพยาบาล มาช่วยในการดำเนินการ 

2) การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.กำหนดดำเนินการเป็นประจำในทุกเดือน และ
ในขณะนี้ ได้รับสนับสนุนจากทางบริษัทมาม่า ได้สนับสนุนให้จำนวน 30 หีบทุกครั้ง สำหรับนำไปจัดทำเป็นอาหาร
ให้กับเด็กนักเรียน 2 กล่อง ซึ่งทางบริษัทจะส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ทุกวันที่ 5 ของเดือน       
การมอบถุงยังชีพ ของสภากาชาด และมาม่า นั้น ขอความร่วมมือให้มอบเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการมอบถุงยังชีพ 
จากทางสภากาชาด จำนวน 30 ชุด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการคัดเลือกไว้แล้ว ช่วงที่สอง จะเป็นการมอบมาม่า 
จำนวน 30 หีบ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะมอบมาม่าให้นั้น ให้พื้นที่พิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะมอบให้กับ   
ผู้ที่รับถุงยังชีพ หรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน และขอให้มกีารบันทึกภาพ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพ่ือการ
ประกอบการสนับสนุนจากบริษัทในครั้งต่อไป ส่วนของอำเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งมีการออกหน่วย พอ.สว ไปแล้ว 
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กำหนดจะไปมอบมาม่าให้โรงเรียนบ้านดง        
เวลา 14.00 น. ซึ่งมีการประสานพ้ืนที่แล้ว  
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การออกหน่วย พอ.สว. ที่ผ่านมาเป็นแพทย์ประจำในการออกหน่วย จะเป็นแพทย์จาก
โรงพยาบาล ขณะนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มีการมอบหมายให้กับ นพ.สุกิจ สุขประเสริฐ เป็น
แพทย์ประจำในการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ทุกครั้ง และในกรณีที่มีผู้รับบริการมาก จะขอความร่วมมือให้
แพทย์ของโรงพยาบาลมาช่วย จำนวน 1 ท่าน ส่วนการเยี่ยมบ้านให้พิจารณาจากจำนวนผู้รับบริการ ในกรณีที่
ผู้รับบริการจำนวนไม่มาก มอบหมายให้นพ.สุกิจ สุขประเสริฐ ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   5.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
   ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทน  
ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 วงเงินงบประมาณ 53,000,000 บาท ไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ขณะนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว เป็นจำนวน 51,063,390 บาท และงบกลาง 
จำนวน 954,700 รวมเป็นจำนวน 52,018,090 บาท ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณท่ีน้อยกว่าที่รับจัดสรรประมาณ 
1,400,000 บาท จึงขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่ง ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเสี่ยงภัย 
ของเด ือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเด ือนมิถ ุนายน 2565 ให ้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่                    
7 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจะได้ทราบวงเงินประมาณการเบิกจ่าย ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีเพียงพอหรอืไม่ 
หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จะได้พิจารณาเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือกัน และในกรณีที่หน่วย
บริการส่งเอกสารการเบิกจ่ายมาแล้ว พบปัญหาจะขออนุญาตประสานตรงไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
 

นางนภัทร   โชคสุภนัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ขอเพ่ิมเติมในส่วนงบจัดสรร  โดยแบ่งเป็น 2 แหล่ง  
1) แหล่งเงินงบเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (ค่าตอบแทน
เสี่ยงภัย) จำนวน 51,063,390 บาท ระบุชัดเจนว่าเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเฉพาะกลุ่มบุคลากรตามวิชาชีพและ
กลุ่มเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทคนิคอ่ืนๆ 

2) งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเฉพาะ
กลุ่มบุคลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 954,700 บาท เป็นค่าตอบแทนเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่สนับสนุน
การปฏิบัติงาน คือกลุ่มของตำแหน่งของ Backoffice ทั้งหมด คนขับรถ แม่บ้าน การเงิน พัสดุ ธุรการ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเวชสถิติ เวชระเบียน 

ทั้งนี้ ในส่วนของเอกสารที่ได้รับมาแล้วนั้น บางแห่งได้จะครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีอีกหลายแห่ง 
ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วน จะขอความร่วมมือโรงพยาบาลลำพูน ซ่ึงมีการส่งเอกสารให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ถึงเดือนธันวาคม 2564 เท่านั้น เนื่องจากวงเงินงบประมาณ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน       
มีจำนวนมาก ขอความร่วมมือให้จัดส่งเอกสาร ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผู้บริหาร ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ส่วนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
มีหลายแห่ง ยังไม่ได้ส่งเอกสารการเบิกจ่าย ทั้งนี้ การเบิกจ่ายขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งการ
สอบสวน การรักษาโรค การสัมผัสผู้ป่วยจริง และให้แนบเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน หัวหน้าหน่วยงานลงนาม
รับรองให้เรียบร้อย เนื่องจากว่างบค่าเสี่ยงภัย เป็นเป้าหมายที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงตรวจครบ 100 % 
หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งวงเงินงบประมาณให้แต่ละแห่งทราบต่อไป 
และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565  
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นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน    จะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ทั้งนี้ หาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะประสานการดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย ของโรงพยาบาล
ลำพูน สามารถให้ประสานไป พญ. จุฑามาศ สมชาติ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.4 เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.5 เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ 
 

สาธารณสุขอำเภอเมือง   ประเด็น พรบ.ยาเสพติด ปี 2564  ซึ ่งกฎกระทรวงที ่ออกมาในเดือนกันยายน         
เจ้าพนักงานที่สามารถตรวจปัสสาวะ ได้ มีจำนวน 3 กลุ่ม 1.ป.ป.ส. 2.ปกครอง 3.ตำรวจ ซึ่งในส่วนของสาธารณสุข 
น่าจะเป็นในภารกิจในการคัดกรอง รักษา บำบัด ขอนำเรียนว่าการตรวจปัสสาวะ หากมีการขอความร่วมมือให้ทีม
สาธารณสุข ร่วมตรวจปัสสาวะ อาจจะต้องมีการปฏิเสธ เนื่องไม่ได้เป็นบทบาทหน้าที่ตาม พรบ. ยาเสพติด ปี 2564   
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ    แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้  
   1) ในวันที ่  30 ตุลาคม 2565 มีการประชุมโดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็น
ประธาน โดย ป.ป.ส. ได้ชี ้แจงเรื ่องนี้ ตามมาตรา 115 ตามประกาศกระทรวงใหม่ ผู ้ที ่มีอำนาจในการตรวจ
ปัสสาวะ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และตำรวจ โดยต้อง
เป็นตำรวจที่เป็นชั้นสัญญาบัตร และต้องมีคำสั่ง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้นำเรียนที่ประชุม กรณีมีการ
ร้องขอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปตรวจปัสสาวะ ในชุมชน ในโรงเรียน ตามอำนาจหน้าที่      
ไม่สามารถดำเนินการได้  โดยตามประกาศเดิม ผู้ที ่มีอำนาจ คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งได้นำเรียนให้กับที่ประชุม ปกครอง ตำรวจ 
ได้รับทราบแล้ว หากจะให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล ไปร่วมตรวจปัสสาวะ ต้องอยู่
ภายใตก้ารกำกับของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  
   2) กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศูนย์คัดกรอง เป้าหมาย    
ให้มีศูนย์คัดกรอง 1 ตำบล ต่อ 1 แห่ง และจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการแล้วในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล  มีการขึ้นทะเบียนทุกแห่ง  โดยอยู่ระหว่างการรอประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะส่งเรื่องมาให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และจะมีการออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ในศูนย์คัดกรอง และภารกิจในศูนย์คัดกรอง ในข้อ 1 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ที่
อยู่ในศูนย์คัดกรอง สามารถตรวจปัสสาวะ เบื้องต้นได้  แต่มีข้อยกเว้น คือ ผู้ที่นำส่งที่ศูนย์คัดกรอง จะต้องเป็น
เฉพาะ ผู้ใช้และไม่มีอาการทางจิต ไม่เป็นผู้ป่วยที่เป็นคดี และศูนย์คัดกรองเปิดดำเนินการเฉพาะในเวลาราชการ 
และในตอนนี้ศูนย์คัดกรองยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ จึงขอส่งไปโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลชุมชน  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
           

5.7 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
นำเสนอโดยเอกสาร ดังนี้  

5.7.1 สรุปผลการจัดบริการทันตกรรมในวันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2565   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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         5.7.2 โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
         5.7.3 สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนเบาหวานวิทยาและแผนพัฒนาต่อยอดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธาน   1) ขอขอบคุณ สำหรับกิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกัน
อัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565  ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ทำให้ผลการจัด
งานสำเร็จ มีความสวยงาม ได้รับความกรุณาจากวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในการให้ใช้สถานที่บริเวณหน้าวัด   
ซึ่งมีความสวยงาม ประดับด้วยโคม นอกจากได้จัดกิจกรรมแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลโคมแสนดวง 
จังหวัดลำพูนด้วย เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
   2) Health Literacy ทำอย่างไรให้ Health Literacy มี Function ผ่านระบบที่มีกลไกต่างๆ 
ได้ผล ตรงเป้าหมาย โดยตอนนี้ผู้รับผิดชอบอยู่ในหลายกลุ่มงาน กำลังพิจารณากำหนดกลุ่มงานและผู้ที่รับผิดชอบ 
Health Literacy ซึ ่งต้องใช้ทักษะขั ้นสูง กลวิธี มากกว่าการให้สุขศึกษา มีความรู ้เรื ่องจิตวิทยา กลไกการ
ดำเนินงาน การมีเครือข่ายกับสื่อมวลชน ผู้บริหารได้หลายระดับ และกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญ       
จึงกำหนด Health Literacy เป็นตัวชี้วัด  
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางบุษบา อนุศักดิ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   แจ้งในเดือนพฤศจิกายน 2565 
ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีกำหนดไปเยี่ยมพื้นที่ทุกอำเภอ ซึ่งทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ได้จัดทำแผนและเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอ กำหนดการเยี่ยมช่วงเช้า เยี่ยมโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอำเภอ  ช่วงบ่าย กำหนดเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1-2 แห่ง  โดยคุณสุวิมล ทิพย์ชมภู 
และคุณมนตรี  อินแสง จะประสานไปยังทุกอำเภอ  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  14.00  น. 
 
 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....           
              (นางสาวกาญจนา  ศรีไว)                               
                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          
                                                บันทึกการประชุม    
 
 

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

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                  


