รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 4/ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
…………………………………….
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายวิทยา
2. นายสุริยพงณช์
3. นายพงษ์ศักดิ์
4. นายสมาน
5. นางสาวอรพินธ์
6. นายธวัชชัย
๗. นายคะนอง
๘. นายเผ่าพงศ์
๙. นายสันติ
๑๐.นางสมสกุล
๑๑.นายสัจพจน์
๑๒.นางสาวมัลลิกา
๑๓.นายเนตร
๑๔.นายศรีพรหม
๑๕.นายสังวรณ์
๑๖.นายธวัชชัย
๑๗.นายโรม
๑๘.นายวันชัย
๑๙.นายโยธิน
20.นายวิเชียร
21.นางณัฐดา
22.นายเจริญ
23.นางละมัย
24.นางบุษบา
25.นางพวงผกา
26.นางอินทริยา
27.นานธานี
28.นางบุญทิน
29.นางฐิติกมล
30.ส.ต.ต.วิชฌ์พล
31.นางพิมภาวรรณ
32.นายเกรียงไกร
33.นายปิยะดนัย

พลสีลา
สุริยะพงฑากุล
โสภณ
พรวิเศษศิริกุล
ใจสุนทร
ฉันทวุฒินันท์
ถนอมสัตย์
สุนทร
วงศ์ฝั้น
เกียรติอนันต์
เกตุวัฒนาธร
โมกขะสมิต
พงษ์ตุ้ย
กาสกูล
ศรีวิชัย
รัตนไพบูลย์วิทย์
ชนะเดช
รัตนพรม
จันทร์ทิพย์
ปิงชัย
วิเศษสรรค์
สิทธิโรจน์
สิทธิโรจน์
อนุศักดิ์
สุริวรรณ
อินทพันธุ์
ศรีวงค์วรรณ์
จิตร์สะบาย
จันทะระ
พรมสวัสดิ์
เขยะตา
ยังฉิม
สุธีพงศ์พันธ์

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
สาธารณสุขอำเภอลี้
รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจรรยา
2. นายมนตรี
3. นายสาธิต
4. นายศุภกฤษณ์
5. นางสุวิมล
6. นายปรีชา
7. นายณรงค์เดช
8. นางสุรางค์
9. นางสาวกาญจนา
10.นางกรรณิกา
11.นายประกาศิต
12.นางสมพิศ
13.นายกฤษฏา

ธัญน้อม
อินแสง
เจริญพงษ์
เสวะกะ
ทิพย์ชมภู
เครือธง
นันตาเวียง
หมื่นกัณฑ์
ศรีไว
มะโนวรณ์
แก้วจันทร์
อิ่นอ้าย
ญาณะพันธ์

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นิตกิ รปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่ 1 กิจกรรมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ประจำเดือนเมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน 2563
1.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานประชุมเรื่องการบริหารจัดการผู้ป่วย
ผ่านระบบการประชุมทางไกล
Cloud Conference เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อของทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง เนื่องจากมีมติจากครม.ได้เพิ่มมาตรการออกไปอีก 1 เดือน
1.2 การประชุมชี้แจงค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสู้ภัย‘โควิด-19’
ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมเขตสุขภาพที่1
จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา 13.00 น. มอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพแจ้ง
1.3 การนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลลำพูน ในช่วงบ่าย ของวันที่ 30
เมษายน 2563 และสำหรับของ สสจ.ลำพูน จะมีการนำเสนอในสัปดาห์หน้า ขอให้
ทุกหน่วยงาน ส่งข้อมูลให้จังหวัดด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖3

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 การส่งแผนทางการเงิน (PLAN Fine) ของหน่วยบริการ ในสังกัด สป.สช.
เขตสุขภาพที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 6 เดือนแรก ) ของจังหวัดลำพูน ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งประมาณ
แผนการใช้จ่ายพร้อมแนบเอกสารส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
เรื่องที่ 2 การจัดศูนย์ One Stop Service การตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
จังหวัดลำพูน รอบ 2 เริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หน่วยบริการ ของรพ.
ทุก แห่ ง ซึ่งมี จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ เหลืออี กประมาณ 1,000 คน ขอให้ หน่วย
บริการจัดพื้นที่พิเศษ สำหรับการควบคุมป้องกันโรค COVID - 19 โดยจัดจุดคัดกรองและให้มีการดำเนินงานตาม
ขั้นตอนของการเข้าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้งและขอให้ส่งข้อมูลแรงงานต่าง
ด้าวให้จังหวัดทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องแจ้ งเพื่ อทราบของ นายแพทย์เชี่ ย วชาญด้ า นเวชกรรมป้ องกั น / นั ก วิช าการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริ ก ารทางวิ ช าการ/ ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาลลำพู น / เภสั ชกรเชี่ ย วชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอื่น

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.3 เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.4 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน
เรื่องที่ 1 สอบถามเรื่องค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสู้ภัย
‘โควิด-19’ เกี่ยวกับข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ และขอรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ขอชี้แจง ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 แล้ว
และได้วางเอกสาร บนเว็บไซต์ ของสสจ.ลำพูน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
เรื่องที่ 1 สอบถามเรื่องยาที่จะใช้รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
เนื่องจากยาในกลุ่มรักษาโรคเรื้อรังขาดแคลน และไม่มีใช้
ประธาน

ให้หยิบยืมยาจากโรงพยาบาลลี้ไปใช้ก่อน

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.7 เรื่องของหน่วยงานอื่น

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน
6.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ 1 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วัน ที่ 29 เมษายน 2563 ของจังหวั ดลำพู น มี งบประมาณที่ ได้ รับการจัด สรร จำนวน
31,763,683.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.74 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส 3 ต้องให้ได้ร้อยละ 77
-งบดำเนิน งาน งบประมาณที่ ได้ รับการจั ดสรร จำนวน 45,363,955.00 บาท
เบิ ก จ่ า ยไปแล้ ว จำนวน 31,338,792.99 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.08 คงเหลื อ รอเบิ ก จ่ า ย จำนวน
14,025,162.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส3 คิดเป็นร้อยละ 80.00
สำหรับ ผลการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ฉ. 11 ของทุกอำเภอ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายตามที่ได้รับการจัดสรรด้วย
-งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 7,546,600.00 บาท เบิกจ่ายไป
แล้ว จำนวน 424,891.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.63 คงเหลือรอการเบิกจ่าย จำนวน 7,121,709.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.37
-เงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,168,059.00 บาท ยังไม่มี
การเบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 100 ขอให้เร่งดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้
1.โครงการพยาธิใบไม้ตับ
จำนวน 1,106,559.00 บาท
2.เงินอุดหนุนโครงการหลวง
จำนวน 50,000.00 บาท
3.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
จำนวน 11,500.00 บาท
ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบกลาง สำหรั บ โรค COVID–19 ได้ รั บ การจั ด สรร งบประมาณ จำนวน
1,532,500.00 บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 73,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.77 คงเหลือรอการเบิก
จำนวน 1,459,340.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 95.23 ขอให้ สสอ.ทุกแห่ งเร่งดำเนิน การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ าย
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนโอที ของเจ้าหน้าที่ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้วย
เรื่องที่ 2 การเบิกจายเงินค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงาน
ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรัก ษาผู้ปวยโรค COVID-19 ขอให้ ทุ ก แห่ งดำเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (EOC) กรณีโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่1 ขอให้โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ทุกจังหวัด
มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านผลกระทบของแต่ละหน่วยบริการ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา
09.00 - 12.00 น. โดยให้โรงพยาบาลทั่วไปแต่ละจังหวัดใช้เวลาในการนำเสนอผลการดำเนินงาน แห่งละไม่เกิน
7 นาที และสำหรับของโรงพยาบาลชุมชน จะให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านผลกระทบของหน่วยบริการ
หัวข้อเดียวกัน ในเดือนมิถุนายน 2563 ต่อไป
เรื่องที่ 2 กล่องภารกิจกลุ่ม Panning ตามมาตรการเตรียมความพร้อมของทุก
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19 ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักงาน ก.พ.ร. มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในหลักการ
และขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้
1 มุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เร่งประชาสัมพันธ์ การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การดำเนินการทบทวนและปรับปรุง แผนการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตให้สามารถ
รองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งนี้สำหรับการทบทวนและปรับปรุง BCP จะได้มีการ
แจ้งรายละเอียดแนวทางให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
เรื่องที่ 3 กล่องภารกิจ MCATT จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประเมินสุขภาพจิต
ของผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 50 กลุ่มผู้ติดเชื้อ มี
ความเครีย ด กลุ่ม PUI มีความเครียด ร้อ ยละ 0.73 กลุ่ มญาติ ผู้ติ ดเชื้อ มีความเครียด ร้อยละ 17.18 กลุ่ ม
ประชาชนทั่วไป มีความเครียด ร้อยละ 3.75 และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ร้อยละ 3.56
ทีม MCATT จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ลดความเครียด และได้ให้สุขภาพจิตศึกษาการปฐมพยาบาลด้าน
จิตใจ โดยมีการพูด-คุย ทางโทรศัพท์ ดูหนังฟังเพลง ทางโทรศัพท์ และให้เบอร์โทรศัพท์ สายด่วนสุขภาพจิต ของ
MCATT จังหวัดลำพูน พร้อมกับได้มีการประเมินสุขภาพจิตในกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 1- 2 สัปดาห์ พบว่าไม่มี
ความเครียดในระดับรุนแรง
สำหรับข้อ มูล ระบาดวิท ยา การฆ่าตั วตายสำเร็ จของจั งหวัด ลำพู น ในช่ วงระยะเวลา 3 เดื อ น
(กุมภาพันธ์ – เมษายน ) ในรอบปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า มีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จในช่วงระยะเวลา 3
เดือนดังกล่าว จำนวน 0 ราย , 12 ราย ,20 ราย และ 19 ราย ตามลำดับ ส่วนสาเหตุการฆ่าตัวตาย ไม่ พบว่ามี
สาเหตุที่เกี่ยวเนื่องมาจากโรค COVID-19
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ 1 โครงการงบประมาณ PPA เขตสุ ขภาพที่1 แจ้งไม่มีการขยายเวลาการ
เบิกจ่ายงบให้แล้ว จะสิ้นสุดการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ โรงพยาบาล
ลำพูนและโรงพยาบาลชุมชน ทุกโรงพยาบาลแล้ว จึงขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย

เรื่องที่ 2 โครงการคลอดก่อนกำหนด ตามที่เขตสุขภาพที่1 ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ โรงพยาบาลลำพูน , โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลทุ่ งหั วช้ าง จะมีก ารประชุ ม ชี้แจงผ่านระบบการประชุ ม
ทางไกล VDO Conference ในช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 1 จังหวัดเชียงใหม่
ขอให้เข้าร่วมประชุมด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เรื่องที่ 1 สรุปสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 จั ง หวัด ลำพู น
ข้อมู ลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 24 เมษายน 2563 พบผู้ป่วย confirmed จำนวน 2 ราย รายที่1 เดิน ทาง
กลับจากอินโดนีเชีย และรายที่ 2 Hish risk 1 ราย / รายที่ 3 contact รายที่ 2 Hish risk จำนวน 12 ราย
/รายที่ 4 contact รายที่ 3 และในวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้คัดกรองบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแล
Case COVID-19 รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง
การดำเนินงานในช่วงต่อไป
ระบบเฝ้าระวัง
– การเฝ้าระวังเชิงรับ ในกลุ่ม PUI ตามเกณฑ์ กรมควบคุมโรค
– การเฝ้าระวังเชิงรุก (อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ) ในกลุ่มเป้าหมาย
• ในโรงพยาบาล ( ผู้ป่วยใน ARI clinic / บุคลากรที่ไม่มีอาการแต่ให้การดูแลกลุ่ม PUI )
• ในผู้ต้องขังรายใหม่
• ในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ (โครงการคณะเทคนิคการแพทย์ มช.)
• กลุ่มภารกิจ SAT ขอความร่วมมือหน่วยบริการที่มีการส่งตรวจในกลุ่มnon PUI รวบรวมข้อมูลให้ด้วย (เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีการเปิดการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น รวมทั้งความต้องการตรวจของประชาชนมีมากขึ้นทั้งที่
ไม่เข้าเกณฑ์ PUIโดยยินดีจ่ายเงินเอง ข้อมูลส่วนนี้จะไม่อยู่ในระบบของการเฝ้าระวัง แต่เป็นข้อมูลที่ส ำคัญ ใน การ
วิเคราะห์สถานการณ์ )
สำหรับ ปัญ หาอุปสรรคของแต่ละพื้ น ที่ จังหวั ด ได้ ท ำหนั ง สือ แจ้ งให้ ทุ ก อำเภอแล้ว ขอให้ ส่ง กลั บ มาให้
จังหวัดตามระบบการติดตามประเมินผลมาตรการอย่างมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้ องกันควบคุ มโรค
COVID-19 ตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ จำนวน 7 หัวข้อ เป็นการประเมินตนเอง โดยให้ส่งเอกสาร
ประกอบการประเมิน และประเมินระดับอำเภอ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
เรื่องที่ 2 สรุปสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ปี 2563 จังหวัดลำพูน (วันที่ 1
มกราคม – 21 เมษายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก รวมทั้งประเทศ
จำนวน 9,275 ราย อัตราป่วย 13.99 ต่อแสนประชากร เสีย ชีวิต จำนวน 6 ราย อั ตราตาย 0.06 ต่อ แสน
ประชากร ในระดับเขตสุขภาพที่1 พบผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน 327 ราย อัตราป่วย 5.56 ต่อแสนประชากร ไม่พบ
เสียชีวิต และของจังหวัดลำพูน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 13 ราย อัตราป่วย 3.20 ต่อแสนประชากร ไม่พบ
เสียชีวิต และในปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก น้อยกว่าปี 2562 ขอให้คงระบบการเฝ้าระวังโรคอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง และให้ น ำเสนอสถานการณ์ต่อ ผู้เกี่ย วข้อ งเพื่ อบู ร ณาการตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ให้ ทั น เวลา มี ก าร
เตรียมการป้องกันก่อนการระบาด ตามแบบฟอร์มรายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายจิตอาสากระทรวงสาธารณสุ ข
เป็นรายเดือน ตามรายละเอียดดังนี้

บ้าน/ชุมชน
-ให้เร่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยเฉพาะในบ้านที่เคยพบผู้ป่วย ในปี 2562 และบริเวณโดยรอบ
รัศมี 100 เมตร
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
-ให้จัดการสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก่อนการเปิดเรียน จัดเตรียมบุคคลากรเรื่องระบบการ
เฝ้าระวัง การคัดกรองเด็กละส่งต่อเด็ก
สถานที่ราชการ/โรงงาน/โรงแรม
- ให้จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามบริบทของสถานที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลบริเวณต่างๆของหน่วยงาน
ศาสนาสถาน
- ให้ จัดการสิ่ง แวดล้อ ม ไม่ ให้มี แหล่ งเพาะพั น ธุ์ยุ ง ลาย โดยเฉพาะ พุ่ ม ไม้ ไม้ ประดั บ อ่ างบั ว และใน
กระถางดอกไม้
ระบบเฝ้าระวังโรค
- ทุกระดับต้องมีการประเมินโอกาสของการเกิดโรค (ประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่ามาตรฐานของค่า
HI < 10, CI=0)
- สาธารณสุขรวบรวมรายงานเพื่อประเมินสถานการณ์ และเสนอแนวทางการดำเนิ นงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในแต่ละระดับ
ขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่ง รณรงค์กำจัดยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ และ 3 โรค (เก็บบ้าน /
เก็บขยะ และเก็บน้ำ) และ (โรคไข้เลือดออก/โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ประธาน
มติที่ประชุม

ขอให้กลุ่มที่ความเสี่ยงสูง มีการเฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่ด้วย
รับทราบ

6.5 กลุ่มงานนิติการ
เรื่องที่ 1 ขอให้ผู้บริหารทุกกลุ่มงาน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่เดินทางจากต่างจังหวัด
เพื่อมาทำงานและปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอให้ทำหนังสือและบันทึกการเดินทางตาม
แบบฟอร์มเสนอผู้บังคับบัญชา และให้กำชับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานให้ปฏิบัติตามด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เรื่องที่ 1 การบริหารทรัพยากร เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อต้านโรค Covid-19
เช่น หน้ากากอนามัย Surgical Mask พบว่ามีวัตถุดิบจำกัด ทางเขตสุขภาพที่ 1 ขอให้มีการใช้อย่างสมเหตุสมผล
ขอให้พิจารณาการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก สำหรับในการรับบริจาคสิ่งของมา(หน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์) ขอให้
จั ง หวั ด พิ จ ารณาเรื่อ งการกระจายให้ ห น่ วยบริ ก ารตามความเหมาะสมกั บ หน่ วยบริ ก ารด้ วย และ การจั ด สรร
งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจาณาจากส่วนกลาง จังหวัดขอให้ใช้อย่างเหมาะสมและตามความจำเป็น และขอให้

รายงานข้อมูลทรัพยากร ผ่านระบบ CO-WARD ในแต่ละวัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้พิจารณาการจัดสรรให้ หน่วยบริการ
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการรายงานทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 ระยะแรก จะเป็น
อุปกรณ์ PPE และ Surgical Mask
2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรในระดับกระทรวงโดยเฉพาะชุด PPE และ Surgical Mask
3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรระดับจังหวัด เนื่องจากมีการดึงข้อมูลผู้ป่วยจากระบบ
Co-vid เข้ามาพิจารณาด้วย
รูปแบบการรายงาน
1.ให้รายงานข้อมูลอัตราสำรองคงคลัง และอัตราการใช้อุปกรณ์ PPE และ Surgical Mask ทุกวัน โดย
จะมีการตัดข้อมูล ก่อนเวลา 16.00 น.ของทุกวัน หากข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องรายงาน เนื่องจาก
จะไม่มีการดึงข้อมูลย้อนหลังมาแสดงผล
2. ส่วนกลางจะดึงข้อมูล เพื่อจัดสรร Surgical Mask ให้จังหวัดทุกวันศุกร์ หรือตามที่ต้องการ
3. ผู้รับผิดชอบการรายงาน คือ Logistic อำเภอหรือผู้ได้รับมอบหมาย
4. Logistic จังหวัด จะเป็น Admin และจัดสรรทรัพยากรในระดับจังหวัด
ปัญหาและอุปสรรค
1. Logistic อำเภอบางอำเภอไม่ลงข้อมูลเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลรายวัน
ระหว่างกันได้
2. การอนุมัติเบิกเวชภัณฑ์ไม่สามารถอนุมัติได้เนื่องจากข้อมูลการใช้ไม่เพียงพอ บาอำเภอไม่ได้ลงข้อมูล
คงคลัง ณ ปัจจุบัน
3. หากลงข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจจะทำให้เสียโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลาง
ประธาน

1. ขอให้พิจารณาเรื่องการนำหน้ากากอนามัย Surgical mask ที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมา
ใช้ซ้ำได้อีก 7 -10ครั้ง โดยการอบ หรือนึ่ง ผ่านอุณหภูมิความร้อน 50-70 องศา
2. หน้ากาก N95 จะมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ของแต่ละหน่วยบริการ ส่งให้
ส่วนกลางพิจารณาจัดสรรให้ ซึ่งจังหวัดได้รับแจ้งการจัดสรรมีจำนวนลดเหลือวันละ
3,000 ชิ้น/วันจากจำนวน 4,000 ชิ้น/วัน จึงขอให้ทางรพ.นำไปวางที่ห้องบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อแจกให้หน่วยกู้ภัยในพื้นที่

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 การประชุมชี้แจงค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสู้ภัย
‘โควิด-19’ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมเขตสุขภาพที่1 จังหวัดเชียงใหม่ ใน
เวลา 13.00 น. จังหวัดขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจากโรค COVID-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เรื่องที่ 1 การดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้าน ในการเฝ้าระวังโรค COVID-19 ของ
จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ร้อยละ 64.9 พบมีปัญหาการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบ ซึ่งมีการดำเนินงานแต่ไม่ได้บันทึก
ข้อมูล(แยกรายอำเภอ) พบว่าอำเภอที่มีการบันทึกข้อมูลน้อยคืออำเภอเวียงหนองล่องขอให้ผู้บริหารตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลด้วย ส่วนการจัดสรรงบประมาณสำหรับอสม. อยู่ระหว่างดำเนินการจากส่วนกลาง ขอให้มีการเตรียมพร้อมเอกสาร
การเบิกจ่าย จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2.การจัดสรรทรัพยากรให้อสม.จำนวน 10,880 คน โดยจะมีเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย
3.การเยียวยา อสม.เกีย่ วกับสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มีอสม. เข้าร่วมสมัครเป็น
สมาชิก จำนวน 7,406 คน คิดเป็นร้อยละ 68.06 ขอให้ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้อสม. สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคม ฌกส.แห่งประเทศไทยด้วย พบทีต่ ำบลห้วยฮ่อม อำเภอแม่ทา
4.สปสช.เขตสุขภาพที่1 มีสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยาให้สำหรับอสม.
5.กรมสนับสนุนให้ผ้ามัสลิน / แมคชิว /เจลแอลกอฮอล์ /หน้ากากผ้า และค่าตอบแทนงบประมาณให้
จำนวน 381,850 บาท
เรื่องที่ 2 การสือ่ สารและประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังสถาณการณ์การติดเชื้อและ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดลำพูน ผ่าน Facebook ไลน์ ในการแถลงข่าว ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
โดยมีนพ.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทน ทุกวัน ในเวลาประมาณ 15.00 น.
เรื่องที่ 3 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 ในเดือน
พฤษภาคม 2563 ณ อำเภอลี้ ณ.บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
เรื่องที่ 4 แผนการแนะนำห้องแยกโรคของหน่วยงาน ในเดือนพฤษภาคม 2563
ทางสำนักงานบริหารการสาธารณสุข ขอให้หน่วยบริการเกี่ยวกับการจัดห้องตามมาตรฐานที่แจ้งให้ทุกแห่งแล้ว
เรื่องที่ 5 กำหนดการประเมินคุณภาพ ผ่าน HA คุณภาพ ของโรงพยาบาล
จังหวัดลำพูน ซึ่งได้มีการประเมินรับรองคุณภาพรพ.ที่ผ่าน HA คุณภาพ แล้ว 3 ปี จำนวน 2 รพ. คือรพ.ลี้ และ
รพ.ป่าซาง ส่วนรพ.ที่เหลืออีก 6 แห่ง ได้ทำหนังสือเชิญประชุม และขอให้รพ.ลี้ และรพ.ป่าซาง เป็นรพ.พี่เลี้ยง ให้
รพ.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ HA ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เรื่องที่ 1 แจ้งแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุ ข ตามที่จังหวัด ได้ท ำหนัง สือ แจ้ งให้ หน่ วยบริ การทุ กแห่ ง
ให้บริการรักษาทั นตกรรมตามแนวทางการจัดบริการทันตกรรมในหน่วยบริการ จังหวัดลำพูนแล้วนั้น เนื่องจาก
สถานการณ์ได้คลี่คลายลง ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติปรับเปลี่ยนมาตรการให้หน่วยบริการทุกแห่ง ให้บริการ
การรัก ษาตามศั ก ยภาพของหน่ วยบริก าร โดยยึด หลัก ตามแนวทางที่ จังหวัด ได้ แจ้ ง หลีก เลี่ ยงการให้ บริก ารที่
เกี่ยวกับการจัดทำทันตกรรมที่เป็น ลักษณะวงฝอย เช่นการขุดหินปูน การอุดฟัน ให้การรักษาทางทันกรรมเฉพาะ
กรณีฉุกเฉินเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการรักษากรณีเร่งด่วน ตามมาตรการที่แจ้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่องที่ 1 การรายงานตัวของนักเรียนทุนฯ จังหวัดลำพูน ที่จบจากวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน ทั้งหมดจำนวน 10 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
1. แพทย์แผนไทย
จำนวน 6 คน
2. นวก.สาธารณสุข
จำนวน 2 คน
3. นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) จำนวน 2 คน
ขอให้พื้นที่เตรียมความพร้อม สำหรับการกักตัวของนักเรียนทุนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวน 3 คน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 14 วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
เรื่องที่ 1 การสำรวจประเมินผลของกรมอนามัยใน Application (แอพพลิเคชั่น)
สำหรับสถานประกอบการของร้านค้า ขอให้มีการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มและการสำรวจความต้องการของ
ประชาชน ประเมินตนเองตอบแบบสอบถาม จะมีการประชุมระดับเขตสุขภาพที่1 ทุกสัปดาห์ ตามหนังสือที่ได้
แจ้งให้ทุกแห่งทราบแล้ว
ผชว.

ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นและอบต. พื้นที่ มาลงทะเบียน โดยใช้ E- mail

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
เรื่องที่ 1 ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ตามแผนงาน
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่กระจายโรค COVID-19 เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
- ได้รับจัดสรร ทั้งหมด 4,276,560 บาท - เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 1,000,200.35 บาท
- อยูร่ ะหว่างการเบิกจ่าย 356,285 บาท
- รวม 1,356,485.35 บาท (ร้อยละ 31.72 )
2.มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทุกระบบ ตามเป้าหมายของ ปปส.ชาติ
1.สมัครใจ สถานพยาบาล เป้าหมาย 551 ผลงาน 160 คิดเป็นร้อยละ 27.22
2.CBTx
ผลงาน 31 (เวียงฯ 29 ,แม่ทา 2 คน )
3.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอ.ปส.จ) เป้าหมาย 200 ผลงาน 100 คิดเป็นร้อยละ 50.00
รุ่น1 : 3-14 กพ.63
4.บังคับบำบัดไม่ควบคุมตัว สถานพยาบาล เป้าหมาย 265 ผลงาน 612 คิดเป็นร้อยละ 230.94
เป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุข 481 คน
5.บังคับบำบัด ควบคุมตัว สนง. คปพ
เป้าหมาย 195 ผลงาน 32 คิดเป็นร้อยละ 16.41
6.ต้องโทษ เป้าหมาย 105 ผลงาน 51 คิดเป็นร้อยละ 48.57
รวม เป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,316 ผลงาน 986 คิดเป็นร้อยละ 74.92

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรค COVID-19 สำหรับ
สถานพยาบาลยาเสพติด (เอกสารแนบ) สืบเนื่องจากในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจาก
สนง. คุมประพฤติ มีจำนวนมากขึ้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีการปรับกิจกรรมด้านการบำบัดฟื้ นฟู
ให้หน่วยงานดำเนินการด้านลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมากขึ้น
3. ผลงานตามตัวชี้วัดแผนบำบัดรักษา ระดับจังหวัด เขต ประเทศ ปี 2563
ระบบ Retention Rate ร้อยละ 50 ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบำบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00
ได้ประสานขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล, ศูนย์ข้อมูลอำเภอ, เรือนจำจังหวัด และสนง. คปพ.ในการ
เร่งรัดส่งต่อ ใบ บสต. และ ลงข้อมูลในระบบ บสต.ให้เป็นปัจจุบัน กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาครบกำหนด
ของแต่ระบบ ให้รีบดำเนินการติดตาม และ ลง บสต.ติดตาม ภายในเดือนแรก และไม่ควรเกิน 3 เดือน
ประธาน

ขอให้พื้นที่กำชับผู้รับผิดชอบงาน EMS ร่วมกับหน่วยงานอำเภอ ลดความวิตกกังวล และความ
ปลอดภัย ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่องที่ 1 การตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการ
จังหวัดลำพูน พบว่ามีข้อมูลของผู้ป่วยผิดพลาด ซึ่งทางกลุ่มงานได้ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล เพื่อ
ใช้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ โดยได้จัดส่งข้อมูลของผู้ป่วยผิดพลาดและได้ประสานงานหน่วยงานแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
เรื่องที่ 1 แจ้ งสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์สาธารณสุ ขลำพู น จำกั ด ที่ มี ความ
ประสงค์จะขอพักชำระต้นเงินกู้สามัญ ทุกสัญญาหรือบางสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้ยื่นคำขอตามแบบ
ที่สหกรณ์กำหนดโดย login ผ่านเว็ปไซต์ของสหกรณ์ และเลือกเมนู “ขอพักชำระต้นเงินกู้สามัญ” และ “ลดอัตรา
การถือหุ้น” กำหนดตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2563
เรื่องที่ 2 แจ้งการจัดชื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการพิจารณาจัดชื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในราคา 7,800,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) ………………………………….....
(นางกรรณิกา มะโนวรณ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้จดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) ……………………………….....
(นางบุษบา อนุศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

