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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 7 /2564 

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุธิต  คุณประดิษฐ์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
3.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
4.  นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
5.  นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7.  นายคะนอง  ถนอมสัตย์        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
8.  นายเผ่าพงศ ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
9.  นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
10.นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
11.นางสมสกุล   เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
12.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
13.นางภารณ ี  ชวาลวุฒ ิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
14.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
15.นาย สุเมธ              องค์วรรณด ี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 
19.นายวัชระ  สนธิชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
20.นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
21.นายโชต ิ  นิสูง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
22.นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล  ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
23.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
24.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
25.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
26.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
27.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
28.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
29.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
30.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
31.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน  
32.นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
33.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
34.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
35.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
36.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
37.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
38.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
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39.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
40.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
41.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
42.นางพวงผกา   สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
43.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
44.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
45.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
46.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
47.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
48.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
49.นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
50.นายปิยะดนัย  สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
51.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
52.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
53.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
54.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุกิจ  สุขประเสริฐ                 นายแพทย์สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2.  นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์                   เภสชักร ชำนาญการพิเศษ 
3.  นายเจตน ์  วังแจ่ม                      นายแพทย์ชำนาญการ 
4.  นายมนตรี  อินแสง                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5.  นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
8.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9.  นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
10.นางสาวธิดารัตน์        โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ    

เรื่องที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีการมอบช่อดอกไม้เพ่ือแสดง
ความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้มาปฏิบัติราชการในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน ตามภารกิจที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้มอบหมาย และให้รักษาราชการแทน 
รายละเอียดดังนี้ 
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 1. นายสันติ วงศ์ฝั้น ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรมป้องกัน คนที่ 2  

 2. นายสุกิจ สุขประเสริฐ  ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค 

 3. นางสาวยุพิน นำปูนศักดิ์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมชุมชน  

 4. นายเจตน์ วังแจ่ม ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านระบาดวิทยา 
 

ประธาน ได้มอบช่อดอกไม้พร้อมบันทึกภาพร่วมกับผู้ได้รับการแต่งตั้ง และได้กล่าวแสดงความยินดี 
และขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1  ขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ ที่ร่วมดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 

เนื่องจากเป็นปัญหาขนาดใหญ่  ขอเน้นย้ำเรื่องความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน ความทันเวลา การเฝ้าระวัง
อาการอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการ ที่สำคัญคือ ต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608  
ให้ครอบคลุมเพ่ือลดอัตราการตายลง รวมถึงเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้น ทั้งนี้เปิ ดกว้างให้ผู้บริหาร
สามารถออกแบบดำเนินการได้ ด้วยความยืดหยุ่น ภายใต้มาตรการความปลอดภัย เช่น การออกฉีดวัคซีนนอกสถานที่    
แบบ Mobile ในกลุ่มติดเตียง หรือการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกพ้ืนที่สามารถที่จะถอด
บทเรียนรูปแบบการฉีดได้จากพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือนำมาปรับให้ ขณะนี้ภาพรวมของประเทศยังไม่สามารถฉีดได้ถึง    
ร้อยละ 50 โดยเป้าหมายที่กำหนด คือการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ร้อยละ 70 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้
ร่วมกันออกแบบ และดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และ
ขอขอบคุณนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ที่ให้ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการ และขอบคุณ
ผู้บริหารทุกระดับท่ีร่วมมือกันดำเนินการ ให้กลุ่ม 608 เข้าถึงการวัคซีนได้มากที่สุด  

เรื่องที่ 2  การจัดซื้อชุดตรวจ ATK เป็นที่ทราบดีว่า ต้องสั่งซื้อผ่านระบบสาธารณสุข
เท่านั้น ประโยชน์เพ่ือการสุ่มตรวจผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ เช่น สุ่มตรวจในล้งลำไย สถานประกอบการต่างๆ เพ่ือคัดกรอง
ผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที ขอให้ทุกคปสอ.รายงานผลการสุ่มตรวจด้วย ATK ของอำเภอ 
และแผนการดำเนินการ ส่งให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อด้วย  

เรื่องที่ 3  สถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวในอำเภอเมือง       
ซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ขอบคุณทีมโรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ขณะนี้สามารถจัดการควบคุมสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้แล้วระดับหนึ่ง ยังมี
สะเก็ดไฟที่กระจายไปยังสถานประกอบการอ่ืนๆ บ้าง แต่สามารถควบคุมได้  

เรื่องที่ 4  การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 
ในปีงบประมาณต่อไป จะขอให้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งของปีงบประมาณ 2564      
ได้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 มอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ แจ้งรายละเอียดในวาระให้ทราบต่อไป 

 

 

คุณบุษบา อนุศักดิ์ แจ้งเรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2564 และประเด็นสำคัญ
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1  
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1.การประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดลำพูน มีร่างโครงการที่ผ่านการพิจารณา 18 โครงการ วงเงินงบประมาณ 155 
ล้านบาท หากผ่านการพิจารณาในวาระที่ 3 แล้ว ขอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลำพูน ปี 2565 จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินตามโครงการได้ กรณีที่เป็นรายการงบลงทุน          
ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แบบรูป พ้ืนที่ก่อสร้าง คุณลักษณะ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หากได้รับจัดสรร
งบประมาณ จะได้ดำเนินการทันที  

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ ที่ สธ 0207.03/16628 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง 
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 
1) อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. ม่วงน้อย อ.ป่าซาง วงเงิน 4,057,400 บาท 
2) รายการผูกพัน 2 รายการ (อาคารเภสัชกรรม รพ.ลำพูน และอาคาร) 
รายการครภุัณฑ์ 5 รายการ 
1) เครื่องรักษาโรคตาเลเซอร์พร้อมชุดเลเซอร์จอประสาทตาทางอ้อม รพ.ลำพูน วงเงิน 

2,000,000 บาท 
2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง 

รพ.ลำพูน วงเงิน 1,500,000 บาท 
3) เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์      

ไม่น้อยกว่า 4 เตียง รพ.ลำพูน วงเงิน 1,500,000 บาท 
4) เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ 

รพ.ลำพูน วงเงิน 4,000,000 บาท 
5) กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง รพ.ลำพูน วงเงิน 1,800,000 

บาท 
ทั้งนี้ คลังจังหวัดได้กำหนดปฏิทินเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ไว้ ขอความร่วมมือให้
ผู้บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

2. ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการ เอกชน ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดด้วยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ขัดต่อคำสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอให้งดเว้นการดำเนินการ 

3. ปัญหาการฆ่าตัวตาย ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า อัตราการฆ่าตัวตาย   
เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราการตายจากปัจจัยอ่ืนๆ พบว่าสูงมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะนำเรื่องนี้เป็น
ประเด็นสำคัญ ในการแกไ้ขปัญหาของจังหวัด 

4. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ อุทกภัย ปี 2564 ขอให้ทุกพ้ืนที่เตรียมการ
รองรับ และเมื่อเกิดเหตุต้องสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

5. การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช. 2 ค) ปี 2564 ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้  

ตัวชี้วัด จปฐ 
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 
1) เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 
2) เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
3) เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
4) ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มารตราฐาน 
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5) ครัวเรือนมกีารใช้ยาเพ่ือบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
6) คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
7) คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี

 

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2 ค 
ด้านที่ 3 สุขภาวะและอนามัย 
ตัวชี้วัด การป้องกันโรคติดติดต่อ หน่วยงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานร่วม 

กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือทุกอำเภอ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของความถูกต้องของตัวชี้วัดความจำเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ปี 2564 ด้วย  

6. ท่านผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 
608 ให้ได้ตามเป้าหมาย และจังหวัดควรจะมีแผนกำกับติดตามการฉีดวัคซีนรายอำเภอ 

7. การติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน และงบ พรก.เงินกู้ แก้ไขปัญหา COVID-19 
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานผ่านโปรแกรมติดตามงบ
ลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 
มติที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขาฯ
ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแตว่ันที่ 27 สิงหาคม  2564 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งผลการดำเนินงานงบเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีรายละเอียด ดังนี้ 

– โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้รับจัดสรร จำนวน 12 รายการ วงเงิน
งบประมาณ 1,897,000 บาท ดำเนินการคืนงบประมาณ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,300,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 576,600 บาท  

– โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ได้รับจัดสรร จำนวน 21 รายการ วงเงินงบประมาณ  
5,854,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,535,000 บาท  และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อให้ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,500,000 บาท  

– โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  ได้รับจัดสรร จำนวน 37 รายการ วงเงินงบประมาณ  
5,854,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 1,519,000 บาท  ส่งเบิกจ่าย 
จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 315,000 บาท  และรอส่งของ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 1,513,500 บาท 
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อให้ 1 รายการ วงเงิน 2,500,000 บาท 

– โรงพยาบาลบ้านธิ ได้รับจัดสรร จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 2,026,000 บาท  
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 235,000 บาท รอส่งของ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 
1,791,000 บาท 

– โรงพยาบาลลำพูน (ดำเนินการจัดซื้อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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เขตอำเภอเมือง) จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร 52 รายการ วงเงิน 2,895,000 บาท ดำเนินการตรวจรับแล้ว 
จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 1,484,000 บาท และรอส่งของ จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 1,197,500 บาท  

– โรงพยาบาลแม่ทา จำนวนรายการที่ ได้รับจัดสรร 35 รายการ วงเงิน
5,771,000 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อให้ 1 รายการ วงเงิน 2,500,000 บาท 
โรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินการ 23 รายการ รพ.สต.ดำเนินการเอง 12 รายการ  ตรวจรับแล้ว จำนวน 15 
รายการ เป็นเงิน 906,000 บาท และรอส่งของ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,020,992 บาท 

– โรงพยาบาลป่าซาง จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร จำนวน 52 รายการ วงเงิน 
8,147,000 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนดำเนินการจัดซื้อให้ 1 รายการ วงเงิน 2,500,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20 รายการ  เป็นเงิน 1,037,000 บาท และรอส่งของ จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 
4,599,513 บาท 

– โรงพยาบาลลี้  จำนวนรายการที่ ได้ รับ จั ดสรร 51 รายการ วงเงิน 
4,800,000 บาท ส่งเบิกจ่ายแล้วจำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 540,000 บาท และรอส่งของ จำนวน 38 
รายการ เป็นเงิน 4,236,400 บาท  

– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อ รายการรถพยาบาล 
ของให้โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 5 รายการ วงเงินงบประมาณ 11,000,000 บาท และทางคณะกรรมการได้
ทำรายงานพิจารณาผล ดังนี้  

1) รถตู้พยาบาล ของ รพ.ทุ่งหัวช้าง, รพ.ป่าซาง , รพ.บ้านโฮ่ง และรพ.แม่ทา 
ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 

2) รถพยาบาล (รถกระบะ) ของรพ.ทุ่งหัวช้าง ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 
 

ผลการดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง (งบเงินกู้) 
– รพ.ทุ่งหัวช้าง จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 

515,700 บาท คืนงบ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 294,900 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวน 2 รายการ 
เป็นเงิน 220,800 บาท 

– รพ.ลี้ จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,313,200 บาท 
คืนงบ จำนวน  1 รายการ เป็นเงิน 3,202,800 บาท  อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 
110,400 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
ผอ.รพ.แม่ทา สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การบริหารสัญญาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2564 
หรือไม่ และยังมีหน่วยงานใด หรือรายการใด ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  
 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ คือ รายการ
รถตู้พยาบาล เนื่องจากพบปัญหาเรื่องคุณลักษณะ แต่เบื้องต้นได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากกระทรวง
สาธารณสุขว่าจะขยายระยะเวลาดำเนินการถึงเดือนธันวาคม 2564  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

                   เรื่องที่ 2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ แจ้งเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนสิงหาคม 2564  โดยใช้
เครื่องมือ 4 Pillar ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 พบว่ามีการฆ่าตัวตายและเสียชีวิต จำนวน 7 ราย      
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คิดเป็นอัตรา 19.26 ต่อแสนประชากร สะสม 78 ราย พบอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 ราย อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จำนวน 2 ราย อำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 2 ราย และอำเภอลี้ จำนวน 1 ราย ได้มีการดำเนินงานในการ
ขับเคลื่อน 24 กิจกรรมการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับอำเภอ ตามกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน (พชอ./พชต./พชม.) ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่าง
วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ทุกอำเภอจะมีการดำเนินการคัดกรองเฝ้าระวัง
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายตามโครงการ 4 Pillar อย่างน้อย 5 คนต่อหมู่บ้าน 
รวมทั้งหมดจำนวน 2,870 คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นการดำเนินการ
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้
ความสำคัญ และติดตามเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรมการจังหวัด 

  
ประธาน   ได้ให้ข้อสั่งการเรื่องการคัดกรองตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บางประเด็นผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมกรมการจังหวัด เช่น ปัญหาการบูลลี่ในนักเรียน พ้ืนที่สามารถดำเนินการในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องได้   

การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ต้อง Management Design ผ่านกลไก เช่น พชอ./พชต.  
ซึ่งการแก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องมือ 4 pillar ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รับทราบแล้ว จุดเริ่มต้นการแก้ไขจะ
เริ่มต้นที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในระดับหมู่บ้าน เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
กรรมการที่มีกฎหมายรองรับ สอดคล้องกับ พรบ.ปฐมภูมิ ที่มีการออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลไก
หมู่บ้านได้ โดยพื้นที่ไม่ต้องมีการแต่งตั้งใหม่ สามารถดำเนินการภายใต้รูปแบบของกรรมการหมู่บ้านได้ ซึ่งปัญหา
สาธารณสุขจุดแตกหักคือหมู่บ้าน ขณะนี้งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตัวตาย ได้เริ่มดำเนินการแล้ว          
ในหมู่บ้าน ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการที่เป็นหลักในการนำเรื่องนี้เข้าไปในพชอ.  

นพ.สันติ วงศ์ฝั้น   ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าข้อมูลกลุ่มเปราะบางเป็นข้อมูลที่มีความ 
dynamic ทั้งนี้อาจมีเพ่ิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากสภาวะความเครียด ซึ่งต้องมีการ
กำกับติดตาม และปรับข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์ ความสำคัญอยูที่รูปแบบการแก้ไขปัญหา ควรจะมีการลงไป
เยี่ยมกลุ่มเหล่านี้ด้วย   

นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์  สอบถามว่า ปัญหาการฆ่าตัวตาย พบว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ ไม่
ทราบว่าทางจังหวัดได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

ประธาน    มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประสานกับทางสถาบัน
การเงินมาร่วมหารือ  การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายนั้น ต้องนำทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นเจ้าของ 
 
นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์  สอบถามว่ากลุ่มที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ เป็นกลุ่มที่เราค้นหาเจอก่อนที่มีการฆ่าตัวตาย
หรือไม่  
 
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ชี้แจงว่ากลุ่มท่ีฆ่าตัวตายสำเร็จ เป็นกลุ่มที่พบเมื่อมีการฆ่าตัวตายสำเร็จแล้ว  
 
นพ.สันติ วงค์ฝั้น   ให้ข้อคิดเห็นว่า การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ควรจะมีการสร้างคุณค่าให้ทุกคน 
เนื่องจากทุกคนต้องมี value ในตัวเอง ในอนาคตควรจะปรับเป็น 4-pillar plus COVID รวมถึงต้องมีการหา
ความสัมพันธ์ว่า COVID-19 มีผลต่อการฆ่าตัวตายหรือไม่  
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ประธาน   จากการที่ทีมโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้ มาสัมภาษณ์ผู้บริหารในจังหวัดในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลก จะนำ
เครื่องมือ Multisectoral Approach เป็นเครื่องมือที่สร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
เครื่องมือ 4 pillar มีแนวคิดที่คล้ายกันกับขององค์การอนามัยโลก แต่ปัญหาการฆ่าตัวตายต้องอาศัยเวลาในการ
แก้ไขปัญหา ถึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
        
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรมป้องกัน คนที่ 2/นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทาง
วิชาการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่1/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล/ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน/ผู้อำนวยการ
กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรมป้องกัน คนที่ 2 
 เรื่องที่ 1 จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เมื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มติที่ประชุมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นำเรื่องที่เสนอพิจารณาขออนุมัติ
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง จำนวน 18 รายการ ด้วยงบยับยั้ง สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ใน CI CQ HI รวมถึง
ที่จุดตรวจบูรณาการ มาทบทวนข้อมูลว่าที่ผ่านมาอุปกรณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาจัดซื้อด้วยงบปกติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีรายการใดบ้างที่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบปกติได้  แล้วมีรายการใดที่จำเป็นต้องจัดซื้อ
ด้วยงบยับยั้ง โดยขอทุกอำเภอสำรวจข้อมูล และจัดส่งให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ภายในวัน
จันทร์ ทั้งนี้ให้พิจารณาข้อมูลประกอบด้วยว่า CI CQ HI ต้องมีจำนวนที่เข้าพักด้วย และตามมติการประชุมการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน มีมติยกเลิกการตั้งด่านบูรณาการแล้ว 
 

ประธาน   ขอให้ทุกอำเภอทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันตนเองดังกล่าว ที่ผ่านมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดซื้อด้วยงบปกติอยู่แล้ว ส่วนการจัดซื้อด้วยงบยับยั้งนั้นสำหรับกรณีที่ไม่
สามารถจัดซื้อด้วยงบปกติเท่านั้น  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  
 เรื่องที่ 1  ขอทบทวนเป้าหมายกลุ่ม  608 ที่ต้องเร่งฉีดในเดือนกันยายนนี้ 

เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดคือ ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน 31 สิงหาคม 2567  ในภาพรวม
กลุ่ม 608 ดำเนินการฉีด ร้อยละ 33 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34 กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ร้อยละ 31 และกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 17 จากการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 1 กรณีที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ให้รวมในกลุ่ม 
608 ได้ ให้เป็นรวมในระบบกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนการจัดสรรวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขจะ
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จัดสรรวัคซีนตามข้อมูลใน MOPH-IC หากมีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ด้วย Sinovac จำนวนมากจะได้รับจัดสรรวัคซีน 
AstraZeneca เข็มที่ 2 จำนวนมากขึ้นด้วย  

  
นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ ได้ให้ข้อสังเกตว่า เป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 976 คน ข้อมูลน่าจะน้อยกว่า
จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีจริง  
 
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ เป็นข้อมูลจากโปรแกรม 
HDC และเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งข้อมูลอาจจะมีความ Dynamic  
 
นพ.สันติ วงศ์ฝ้ัน  สอบถามข้อมูลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ว่า ข้อมูลที่นำมากำหนดเป็นเป้าหมายนั้น ได้รวม
ฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ในสถานพยาบาลเอกชนหรือไม่ หากยังไม่รวมข้อมูลจากสถานพยาบาลดังกล่าว          
จะสามารถขอข้อมูลจากสถานพยาบาลเอกชนได้หรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วย  
 
หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าข้อมูลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน 
น่าจะน้อยกว่าฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง รวมถึงฐานข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมข้อมูลจากสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งขณะนี้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 92/2564 ได้กำหนดมาตรการให้สถานประกอบการจัดส่งข้อมูลกลุ่ม 608  
ให้จังหวัด  
 
ประธาน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกิดความครอบคลุมมอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ทำหนังสือขอข้อมูล
จากสถานพยาบาลเอกชน โดยให้ออกหนังสือให้แล้วเสร็จภายในวันนี้  
 
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยส่วนใหญ่สถานประกอบการจะมีการจองวัคซีน Sinopharm ให้กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ แต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ยังมีความลังเลที่จะรับวัคซีน   
 
นพ.สันติ วงศ์ฝ้ัน ควรให้สูติแพทย์ ช่วยสื่อสารให้หญิงตั้งครรภ์ เกิดความเข้าใจเรื่องของประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการฉีดวัคซีน เช่น เชิญสูติแพทย์ร่วมให้ข้อมูลในการแถลงข่าวประจำวัน เพ่ือ Empowerment กลุ่ม
ดังกล่าว 
 
ภญ.อินทริยา อินทพันธุ์ ขอความร่มมือให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน ส่งให้สสจ.ลำพูน ไม่เกินเวลา 
20.00 น.ของละวันที่ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อทางจังหวัดจะได้จัดทำข้อมูลได้อย่างทันเวลา  เนื่องจากหากมีการ
ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ลงข้อมูลอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรวัคซีนได้  
 
หน. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยบันทึกข้อมูลแยก
จากเจ้าหน้าที่ทีมฉีดวัคซีน  
 
ภญ.ยุพิน นำปูนศักดิ์ ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบ และช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วย 
 
ประธาน  ขอให้เร่งฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ให้มากที่สุด  โดยให้สูติแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาล
ดำเนินการร่วมกัน และในวันที่ 2 กันยายน 2564 ขอเรียนเชิญ นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ ร่วมแถลงข่าว ณ ศาลากลาง
จังหวัดลำพูนด้วย  และให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทำหนังสือแจ้งขอข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อ
โทรประสานทำความเข้าใจ สอบถามความสมัครใจรับการฉีดวัคซีน และขอความกรุณาให้ทุกหน่วยบริการบันทึก
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ข้อมูลการฉีดวัคซีน ตามที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งด้วยดังนั้นเพ่ือเป็นการสื่อสารให้หญิงตั้งครรภ์เกิดความ
เข้าใจ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการจัดทำ Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค  
โควิด-19 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna กับสภากาชาดไทย 
เพ่ือฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) กลุ่มคนพิการ 2) กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และสตรีมีครรภ์    
3) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 4) กลุ่มครูโรงเรียน อปท. และครู ศพพ. หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการฉีด
วัคซีน 5) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งกำหนดการลงทะเบียนผ่าน“คลิกภูมิ+พลัส” 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ลามารถลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส่วน วัคซีน Sinopharm  
สําหรับกลุมเป้าหมาย 5 กลุม ตามแนวทางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ดังนี้  

กลมุ 1 : คนพิการ (เนนกลุมออทิสติค ทางสติปญญา ทางการเรียนรู และพิการซ้ำซอน) 
กลมุ 2 : ผูดอยโอกาส (ขอมูลจาก พมจ.)  
กลมุ 3 : ผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป /ผูปวยติดเตียง / กลุมโรคเรื้อรัง 
กลมุ 4 : พระ / นักบวช (ยังไมเคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดใดมากอน) 
กลมุ 5 : ผูที่ไมสามารถเขาถึงระบบนดัของวัคซีน (ตางดาว /ผูตองขังในเรือนจํา)  

 
ภก.ยุพิน นำปูนศักดิ์ แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า แนวทางการการจองวัคซีน Moderna ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ได้รับสนับสนุนจากสภากาชาดไทย โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถจองผ่านระบบ คลิกภูมิพลัส กรณีที่กลุ่ม
เปราะบาง    และกลุ่มสูงอายุ ที่ไม่สามารถลงข้อมูลจองผ่านระบบได้ จะมีอสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วย
อำนวยความสะดวกในการลงข้อมูลให้ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.3 เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข    
                  เรื่องที่ 1  ได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ โดยมีการปลดพืช
กระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ รวมถึงยกเลิกบทลงโทษทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับพืชกระท่อมแล้ว และได้มีการ 
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการปลดพืช
กระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ให้มีผลบังคับใช้ 90 วันนับแต่วันประกาศ 
 
ประธาน   ขอให้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง    ไม่มีเรื่องแจ้ง
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4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่ 
เรื่องท่ี 1  ประเด็นสุขภาพจิต 
ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย ของเขตสุขภาพที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 1 

สิงหาคม 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 17,973 คน พบว่า เสี่ยงซึมเศร้า ร้อยละ 53.49 เครียดสูง ร้อยละ 
46.33 เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 32.19 มีภาวะหมดไฟ ร้อยละ 9.49 ส่วนข้อมูลจังหวัดลำพูน มี ผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 938 คน พบว่าเครียดสูง ร้อยละ 47.01  เสี่ยงซึมเศร้า ร้อยละ 54.80 เสี่ยงฆ่าตัวตาย 
รอ้ยละ 32.73 มีภาวะหมดไฟ ร้อยละ 5.26 

ส่วนผลการประเมินพลังใจ RQ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 932 คน ผลการ
ประเมิน พบว่า ระดับการประเมินพลังใจน้อย ร้อยละ 27.73 ระดับการประเมินพลังใจปานกลาง ร้อยละ 
48.28 ระดับการประเมินพลังใจมาก ร้อยละ 23.93 

ข้อมูลการฆ่าตัวตายโดยการเปรียบเทียบและคาดการณ์สถานการณ์ฆ่าตัวตาย 
สำรวจรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 กับ ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 
และข้อมูลปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 7 กรกฎาคม 2564 พบว่า ปีงบประมาณ 2563 
จังหวัดลำพูนมีอัตราการฆ่าตัวตาย 20.96 ต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ 2564 อัตราการฆ่าตัวตาย 16.28 
ต่อแสนประชากร คาดการณ์ว่าเมื่อครบ 12 เดือน จะมีอัตราการฆ่าตัวตาย 19.54 ต่อแสนประชากร สูงเป็น
อันดับ 1 ของเขตสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งกำหนดการออกให้บริการการประเมินข้อมูลสุขภาพจิต ด้วยการ
ตรวจเช็คสุขภาพใจ MENTAL HEALTH CHECK-IN  ของกรมสุขภาพจิต โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิต 
เชียงใหม่ มาบริการประเมินสุขภาพจิตโดยการตรวจวัดความเครยีดและความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ
และให้ความรู้การป้องกันการดูแลสุขภาพกายใจความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเครียด รวมถึงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สสจ.ลำพูน ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและรับการ
ประเมินตามวันเวลาที่กำหนดด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.6  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
       เรื่องที่ 1  ได้ให้ข้อมูลเรื่องวัคซีน Sinopharm กรณีการจ่ายเงินเยียวยา ให้

ผู้รับบริการวัคซีน ในกรณีที่รับได้ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนแล้วต้องเข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน   
จะได้รับเงินชดเชย 30,000 บาท และกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินชดเชย 1 ล้านบาท  ส่วนการ
ชดเชยกรณีมีอาการข้างเคียง หรือการเสียชีวิต กรณี ได้รับวัคซีน Moderna ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน      
อยู่ระหว่างการหารือ รวมถึงกรณีที่ วัคซีน Moderna ปกติจะฉีดได้ 10 dose แต่หากมี draw วัคซีนได้ถึง 12 
dose ส่วนที่เกินมาอีก 2 dose การชดเชยจะคุ้มครองหรือไม่  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   4.7 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
   4.8 เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
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         เรื่องท่ี 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้จัดซื้อวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ จำนวน 2,500 dose ทางโรงพยาบาลยินดีที่จะสนับสนุนวัคซีน Sinopharm ให้สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน กรณีที่ มีไม่เพียงพอ หรือมีความจำเป็น ส่วนวัคซีน Moderna ถ้าใช้ syringe แบบพิเศษ จะ
สามารถ draw ได้ถึง 12 dose และวัคซีน Sinopharm ใน lot ใหม่จะเป็นแบบ 2 dose  
 

ประธาน   ขอขอบคุณในความกรุณาของโรงพยาบาลพรินซ์ ลำพูน    
 
ผู้อำนวยโรงพยาบาลป่าซาง ขอหารือการฉีดวัคซีน ขอให้ฉีดในกลุ่มบริษัทแพนดอร่า โปรดักชั่น ก่อนได้
หรือไม ่ เนื่องจากถือเป็นเป็นหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน 

 

ประธาน   เห็นด้วยตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซางให้ข้อเสนอแนะ แต่เบื้องต้นทราบว่า
ทางบริษัทแพนดอร่า โปรดักชั่น ไดด้ำเนินการสั่งซ้ือวัคซีนสำหรับพนักงานเรียบร้อยแล้ว  

 

หน.กลุ่มงานควบคุมโรค  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทแพนดอร่า โปรดักชั่น ได้
ดำเนินการฉีดวัคซีนให้พนักงานแล้ว จำนวน 1,500 คน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.9   เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 
4.11 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  

   

            4.11.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป        อยู่ในวาระสืบเนื่อง   
        
        4.11.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข     
  เรื่องที่ 1 แจ้ง (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวง

สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ปี  2565               
ซ่ึงประกอบด้วย  14 แผนงาน 38 โครงการ และ 65 ตัวชี้วัด  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
     เรื่องที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2570 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่สอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และแผนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูล สถานการณ์ ปัจจัยภายใน ภายนอก และบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
รวมทั้งการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อปนรับปรุงยุทธศาสตร์ในรอบปีต่อไป โดยจะยึดแนวทางการแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติ A PLUS ภายใต้วิสัยทัศน์ เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ภายในปี 2564 รายละเอียดการดำเนินงานตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ    
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        4.11.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    
           เรื่องที่ 1 แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ ระดับเขต/จังหวัด  งบ PPA  ปีงบประมาณ 2564  ของจังหวัดลำพูน
ได้ผ่านการพิจารณาปัญหาระดับเขตสุขภาพที่1  ตามประเด็นปัญหา  การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ และเด็ก
คลอกก่อนกำหนด  และจังหวัดได้ดำเนินการโอนเงินให้หน่วยบริการเรียบร้อยแล้ว 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
                                                

        4.11.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                    เรื่องที่ 1 สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 และการติดตาม

ความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ  
COVID-19 สะสม รายใหม่ จำนวน 12 ราย (ชาย 5  ราย หญิง 7 ราย) พบติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 12 ราย 
ไม่มีผู้ป่วยที่รับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่างจังหวัด และไม่มีผู้ป่วยโครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน รวมมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 
1,154 ราย (ผู้ติดเชื้อในจังหวัดลำพูน 793 ราย /นำเข้าผู้ป่วย 361 ราย) สำหรับสถานการณ์เตียง COVID-19 
จังหวัดลำพูน ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้ป่วยจำนวน 401 เตียง คิดเป็นร้อยละการครองเตียง 
47.63 และสถานบริการรพ.เอกชน จำนวน 101 เตียง คิดเป็นร้อยละการครองเตียง 38.61 และผลการดำเนินการ
ฉีดวัคซีน จังหวัดลำพูน  และผลการดำเนินการฉีดวัคซีน จังหวัดลำพูน (9 เมษายน – 1 สิงหาคม 64) เป้าหมาย 
417,224 ราย ต้องดำเนินการฉีดให้ได้ร้อยละ 70 จำนวน 292,057 ราย  มีจำนวนคนที่ฉีดแล้ว 80,479 ราย  
จำนวนเข็มที่ฉีด 113,573 dose  คิดเป็นร้อยละ 27.56 และดำเนินการในกลุ่ม 608 เป้าหมาย 131,734 ราย   
มีผลงาน จำนวน 44,472 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.79 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

     เรื่องที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดวัณโรค 
ตามตัวชี้วัดภายใต้กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564  ข้อมูล ณ วันที่  30 
สิงหาคม 2564 โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 

2) อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
    

       4.11.5  กลุ่มงานกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   
       4.11.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                         
             เรื่องที่ 1 วัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” 2,500 คน (5,000 doses) 

วัคซีนพระราชทาน หรือบริจาค (จังหวัดพอสว.) เป้าหมาย กลุ่ม 1 : คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่
เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน คนพิการเน้นกลุ่มออทิสติค  ทางสติปัญญา  ทางการเรียนรู้ และพิการซ้ำซ้อน 
กลุ่ม 2 : ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นข้อมูลจาก พมจ. ร้อยละ 100  กลุ่ม 3 : ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึน้ไป /ผู้ป่วยติดเตียง / 
กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่ม 4 : พระ นักบวช ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดใดมาก่อน กลุ่ม 5 : ผู้ที่ไม่สามารถ
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เข้าถึงระบบนัดของวัคซีนต่างด้าว /ผู้ต้องขังในเรือนจำ คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 

                                                  เรื่องที่ 2 สรุปผลการออกตรวจเยี่ยมประเมินระบบลูกโซ่ความเย็น 
(Cold  chain) และการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของหน่วยบริการฉีดวัคซีน จังหวัดลำพูน ระหว่าง
วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2564  ตามกรอบประเด็นการตรวจเยี่ยมดังนี้  

1) ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
2) แบบประเมินการตรวจเยี่ยม  

หมวด 1 ระบบบริหารจัดการทั่วไป การมอบหมายความ
รับผิดชอบ  

หมวด 2 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 
− การเบิก-จ่ายวัคซีนของหน่วยงานเครือข่าย 
− วัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ความเย็นได้มาตรฐานและ

สำรองไว้เพียงพอ  
− ตู้เย็น - อุปกรณ์ควบคุมอุณหภมูิ thermometer log tag 

การเตือนกรณีอุณหภูมิปกติ การควบคุมจากส่วนกลาง 
หมวด 3 การจัดบริการในการฉีดวัคซีน โควิด – 19 การจัด

สถานที ่ลำดับการให้บริการ การลงข้อมูลการฉีดรายงาน การเฝ้าระวัง AEFI 
3) สรุปการตรวจเยี่ยมประเมินระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold chain) 

และการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของหน่วยบริการฉีดวัคซีน จังหวัดลำพูน มีประเด็นสำคัญดังนี้  
 โรงพยาบาลลี้ พบข้อจำกัดการลงข้อมูลใน MOPH IC ไม่เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากจุดฉีดไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้  
 โรงพยาบาลป่าซาง พบข้อจำกัด จุดบริการ ค่อนข้างจะร้อน 
และการขนย้ายวัคซีน ให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง พบข้อจำกัด จำนวนการฉีด 1 วัน ต่อ
สัปดาห์ รวมถึงประชาชนไม่มาฉีดวัคซีนตามนัด เป้าหมาย 608 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และวัคซีนคงเหลือมาก 
และการบันทึก คลังให้เป็นปัจจุบัน 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง พบข้อจำกัด ไม่มีการลง Moph-IC ณ จุด
บริการ แต่ส่งต่อให้หน่วยลงข้อมูลในโรงพยาบาลมีข้อมูลใน Moph-IC หายเมื่อเทียบกับจำนวนวัคซีนที่ใช้ไป 
 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง พบข้อจำกัดข้อมูลรายงานเป้าหมาย 
608 ที่ดึงจาก MOPH IC ข้อมูลไม่ตรงกับที่ฉีดจริง โดยข้อมูลที่ฉีดจริงได้มากกว่าที่รายงาน  
 โรงพยาบาลแม่ทา พบข้อจำกัด มีตู้เย็นในการเก็บวัคซีน เป็นแบบ
ตู้ทึบ 2 ประตู รวมกับการสำรองวัคซีนตัวอื่น 
 โรงพยาบาลบ้านธิ พบข้อจำกัด ตู้ เย็นไม่เพียงพอมีตู้ เย็นที่
ควบคุมอุณหภูมิได้ดี 1 ตู้ใส่รวมกับวัคซีน EPI อ่ืน 
 โรงพยาบาลลำพูน พบข้อจำกัด กรณีนอกสถานที่ข้อจำกัด
ข้อมูลไม่ real time แต่จัดการได้ในวันนั้น ไม่มีเภสัชกร ในหน่วยบริการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการนำเสนอ  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
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       4.11.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    ไม่มีเรื่องแจ้ง                
   

       4.11.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
                        เรื่องที่ 1 แจ้งการติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

การพัฒนางานปฐมภูมิ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทำหนังสือแจ้งสนับสนุนการ
ดำเนินงานในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุม ป้องกัน งบประมาณการพัฒนางานปฐมภูมิ สนับสนุนการดำเนินงานในระดับ
พ้ืนที่ เพื่อควบคุม ป้องกัน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งดำเนินการการกักตัว
ที่บ้าน (Home Isolation) หรือการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 

• เบิกจ่ายงบประมาณหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564 (ระยะเวลา
ดำเนินการ ภายใน 30 ก.ย. 2564) 

•  การจัดสรรงบประมาณ 
•  โรงพยาบาล ละ 20,000 บาท 
•  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ละ 20,000 บาท 
•  รพ.สต. ละ 6,000 บาท  

หมายเหตุ : สามารถจัดทำโครงการในภาพรวมของอำเภอ หรือแยกดำเนินการในแต่ละหน่วยงานได้  และขอให้
เร่งดำเนินการ 

 
     เรื่องที่ 2 การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พอ.สว.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามแผนงานออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 17 กันยายน  2564 บ้านนากลาง หมู่ 2 ตำบลลี้ 
อำเภอลี้ เน้นย้ำเนื่องจากเพ่ือเป็นการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ขอให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงๆโดยเข้าร่วมกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม มีการมอบของให้ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย
และมอบของจากกาชาดจังหวัดลำพูน 
 
ประธาน               เนื่องจากข้อจำกัดของสถานการณ์โรคโควิด-19 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมออก พชอ.   
  
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.11.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   
      4.11.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  
      4.11.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง 

                         
      4.11.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        

   เรื่องที่ 1 แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงาน NCD Clinic จังหวัดลำพูน 
ขอชื่นชมโรงพยาบาลแม่ทา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่1 ประเภท
โรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีผลการดำเนินงาน NCD Clinic Plus Awards ดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ให้ไว้ ณ 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564          
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        เรื่องที่ 2  นำเสนอด้วยเอกสาร เรื่องสรุปสถานการณ์ การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.11.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา             ไม่มีเรื่องแจ้ง 
     
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ          ไม่มีเรื่องแจ้ง  
    
เลิกประชุมเวลา   เวลา  12.30  น. 
 
 

     ลงชื่อ) …………………….......................….....        
       (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                           
                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน             
                                        ผู้บันทึกการประชุม                                
  

ลงชื่อ) …………………….......................…...                         
   (นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู)   

                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
         
                  
            
                


