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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 8/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
2. นายเจตน์  วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา 
3. นางผ่องศรี  อุปละ   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตรี  อินแสง                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2.  นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
5.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
6.  นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7. นางสาวธิดารัตน์        โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   เรื่องที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีการกล่าวอำลาของเจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในวาระเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน และผอ.โรงพยาบาลป่าซาง ดังนี้ 
 1. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร  ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
 2. นางณัฐดา  วิเศษสรรค์     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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 3. นางศรีจันทร์  เงาคำ       ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 4. นางเบญจา  พรนวม       ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 

ประธาน  กล่าวแสดงความยินดีกับการเกษียณอายุราชการ และขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยแนะให้
นำหลักความเชื่อมโยงมาใช้ในการดำรงชีวิตในครอบครัว พร้อมไดก้ล่าวให้พร  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1  สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดลำพูน พบว่ามีการขยายการแพร่ระบาดของ

โรคสู่ประชาชนแบบสะเก็ดไฟ โดยเฉพาะอำเภอบ้านโฮ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตการเกษตร  ขอเป็นกำลังใจให้
เจ้าหน้าที่ของอำเภอบ้านโฮ่งในการทำงานต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด -19  เน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมการ
ป้องกันและควบคุมโรค อย่าได้ประมาท เพราะสะเก็ดไฟอาจจะเกิดขึ้นกับอำเภออ่ืน ให้มีความระมัดระวังและ
ขอให้ผู้บริหารร่วมกันออกแบบการดำเนินงานเนื่องจากความแตกต่างของแต่ละพ้ืนทีแ่ละให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด โดยให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงาน เพราะแต่ละพ้ืนที่จะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันด้วย ขอให้
ทุกหน่วยงานร่วมกันออกแบบการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ในการขับเคลื่อนงานต่อไป โดยใช้หลักการป้องกันเข้ามาออกแบบร่วมกันแบบ new normal 
ยกตัวอย่างการขับเคลื่อน พชอ. จะมีงบประมาณใหม่จัดสรรให้ และทั้งหมดทั้งมวล ขอให้อยู่ภายใต้ความเข้าใจ
ให้กำลังใจผู้ทำงานร่วมกัน  
 

คุณบุษบา อนุศักดิ์ แจ้งเรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2564 และประเด็นสำคัญ
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1  
   เรื่องที่1 จังหวัดลำพูนขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆที่ร่วมกันดำเนินงานของจังหวัดภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอด
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งผลให้จังหวัดได้รับรางวัล ถึง 9 รางวัล เช่นรางวัลเลิศรัฐ การดำเนินงาน ITA จังหวัด
สะอาด ฯลฯ 
   เรื่องที่ 2 ปัญหาอุทกภัย ซึ่งจังหวัดลำพูน ขณะนี้ได้พ้นจากการประกาศเป็นจังหวัดที่มี
อุทกภัยแล้ว 
   เรื่องที่ 3 ปัญหาสำคัญอีกประเด็นหนึ่งของจังหวัดลำพูน คือ ปัญหาโควิด ซึ่งที่ผ่านมาได้
ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการ ขณะนี้ จังหวัดพบปัญหาการระบาดที่บ้านห้วยหละ อำเภอ
บ้านโฮ่ง แล้วยังมีการกระจายไปยังหมู่บ้านห้วยโทก และป่าแป๋  ซึ่งกลุ่มเสี่ยงโดยส่วนใหญ่เป็นพ่ีน้องปกากะญอ 
ต้องมีการบริหารจัดการที่แตกต่างออกไป 
   เรื่องที่  4 วันที่  27 กันยายน 2564 ได้รับการบริจาครถชีวนิรภัย จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการตรวจเชื้อเชิงรุกที่สามารถรองรับการ
ตรวจถึง 3 ช่องบริการ จะทำให้สามารถค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อเร็วข้ึน 
   เรื่องท่ี 5 กำชับให้นายอำเภอ สุ่มตรวจกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ในตลาด 
พ่อค้าเร่ กลุ่มผู้จำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยชุดทดสอบ ATK พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการตรวจใน ATK 
Passport 
   เรื่องที่  6 คลังจังหวัดลำพูน แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นการเบิกจ่ายค่าวัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่
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เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS – CoV – 2 ( เชื้อก่อโรค COVID-19 ) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 
(COVID-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการดำเนินการควบคุมให้มีการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ให้สอดคล้องกับ
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานตามจริง 
    
มติที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขาฯ
ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแตว่ันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ แจ้งเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนกันยายน 2564  ซึ่งได้มี
การขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน (พชอ./พชต./พชม.) โดย
ใช้เครื่องมือ 4 Pillar ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 พบว่ามีการฆ่าตัวตายและเสียชีวิต 
จำนวน 4 ราย สรุปพบมากที่สุด คืออำเภอลี้ จำนวน 26 ราย อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 23 ราย และอำเภอ
แม่ทา จำนวน 11 ราย  ภาพรวมทั้งจังหวัด คิดเป็นอัตรา 22.66 ต่อแสนประชากร ยอดฆ่าตัวตายสำเร็จสะสม
จำนวน 92 ราย พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายและสูงสุดในระดับเขตสุขภาพที่1 และในการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดไดม้ีการเสนอแผนการของบประมาณงบพัฒนาจังหวัดลำพูน 6,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาจังหวัด 
5 ปี และให้จัดสรรงบฯให้พ้ืนที่อำเภอ ตามเป้าหมายการคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายในชุมชน ปี 2565 ของจังหวัดลำพูน ผ่านกลไกระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ./พชต./พชม.) และแนวคิด 4 
Pillar อย่างน้อย 5 คนต่อหมู่บ้าน รวมทั้งจังหวัด จำนวน 3,195 คน และให้มีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน                                          
 

ประธาน   ขอให้เพ่ิมตัวอย่างการคัดกรองตามกลุ่มเป้าหมาย608 ของมหาดไทยที่กำหนด 
หมู่บ้านละ 5 คน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกในกลุ่มเปราะบาง และขอให้อำเภอมีการนัดประชุมผ่านระบบ 
Zoom เพ่ือเป็นการออกแบบในการแก้ไขปัญหา เครื่องมือ 4 Pillar ในที่ประชุมในวาระสำคัญของทุกอำเภอ 
และให้นำกลุ่มเป้าหมายมาแก้ไขในที่ประชุม (พชอ./พชต./พชม.) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ขอให้มีการ
สื่อสารความเข้าใจทั้งภาครวมและนำกลไกไปใช้ในการทำงาน โดยใช้หลัก “ก่อนเที่ยงคืน ขอให้หยุดตัวเลขการ
ฆ่าตัวตายให้เป็นศูนย์” 
 

สสอ.เมืองลำพูน  สอบถามข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการฆ่าตัวตายและฉีดวัคซีนคืออยู่ ในกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน จะพบว่ามีตัวเลขข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับจังหวัด ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้เสียชีวิตด้วย 
 

ประธาน   สรุปตัวเลขทั้งประเทศไทย พบว่าการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 608 แต่กระทรวง
สาธารณสุข ยังยืนจะเอาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เกินความเป็นจริง ขอให้ผู้บริหารทำความเข้าใจและตั้งใจทำงาน
และมอบให้งาน IT จังหวัดตรวจสอบข้อมูล สำหรับการฉีดวัคซีนยังจะต้องออกแบบร่วมกันระดับจังหวัด 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  เรื่องวัคซีนในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 จังหวัดจะต้องดำเนินการแจ้งพ้ืนที่ให้ชี้เป้า 
ในการฉีดวัคซีน ตามนโยบาย ดังนี้ 

http://www.lamphunhealth.go.th/


5 

 

1. ผู้ตรวจราชการ ให้กำหนดอำเภอที่ต้องการวัคซีน 
2. ให้อำเภอกำหนดพ้ืนที่ ให้ได้วัคซีนร้อยละ 80 

 

ประธาน   ขอให้พ้ืนที่ชี้เป้าและทำงานร่วมกัน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ                                                                                
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม /นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด/เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 /ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /
ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

4.1.1  เรื่องแจ้งของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
         เรื่องท่ี 1 การให้บริการวัคซีน พบว่ามีรายที่สงสัยป่วยติดเชื้ออายุ 70 ปี และ  

72 ปี และมีTimeline ได้เดินทางไปทั่วจังหวัดและมีการเสียชีวิตลง จะต้องให้คนที่มีความเสี่ยงสูงและคนใน
บ้านเดียวกัน กักตัวอยู่บ้าน และแยกของใช้ 

เรื่องท่ี 2 การฉีดวัคซีน 0.1 Intradermal ( ID) โดยฉีด 3 องศา เน้นฉีด IM  
พบว่าปริมาณของวัคซีนมีน้อย ชุดหนึ่งสามารถฉีดได้ 5 คน 

เรื่องท่ี 3 ขยะติดเชื้อ จังหวัดลำพูน พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหน่วยงาน 
ท้องถิ่นมีการจัดประชุม เรื่องการนำขยะมา Recycle พบว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียม ทำให้บริษัทเอกชนไม่
สามารถเข้ามาเก็บขยะได้ โดยเฉพาะของอำเภอเมืองลำพูน จะต้องมีการรีบแก้ไขปัญหา 

เรื่องท่ี 4 การออกตรวจประเมินเรื่องอาหารปลอดภัยของร้านอาหารในพ้ืนที ่
จังหวัดลำพูน หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องมีการจัดแหล่งฝึกอบรมให้ร้านอาหารเข้ารับการอบรม ขอให้สสอ.พ้ืนที่
ช่วยประสานแจ้งร้านอาหาร เพ่ือสร้างความมั่นใจและกระบวนการป้องกันโรคโดวิด -19 โดยการจดทะเบียน  
อบรม และขอใบประกาศ ซ่ึงจังหวัดลำพูนได้มีร้านอาหารที่เข้ารับการเรียนรู้แล้ว คิดเป็น ร้อยละ 40 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  ชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีน IM ส่วนการฉีด ID ในเด็ก เราจะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครองก่อน กรณีต้องการฉีดจะต้องเซ็นใบยินยอมจากผู้ปกครอง และต้องนำเอกสารมาด้วย เราไม่มีนโยบาย  
 

สสอ.เมืองลำพูน  แจ้งการเก็บขยะติดเชื้อของหน่วยบริการในพ้ืนที่อำเภอเมือลำพูน ทางองค์การ
ปกครองท้องถิ่นได้ทำข้อตกลงกัน MOU เมื่อปี 2545 ว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นดำเนินการ 
 

ผชชว.1  เพ่ิมเติม ทางท้องถิ่นได้มีข้อตกลง MOU ตั้งแต่ปี 2545 ว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น 
โดยไม่ต้องนำขยะมาท่ีอบต. 
 

ประธาน   เรื่องขยะติดเชื้อ หน่วยงานท้องถิ่นจะมีงบประมาณในการดำเนินงาน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.1.2  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม  
 เรื่องที่ 1 ขอแจ้งเพ่ิมเติมเรื่องรถชีวนิรภัย ที่จังหวัดลำพูนได้รับบริจาคมา 

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 คัน หากหน่วยงานใดมีความประสงค์
และมีความจำเป็นต้องใช้รถชีวนิรภัย ขอให้ส่งพนักงานขับรถของหน่วยงานนั้นมาขับรถเอง และในการขอใช้รถ
ดังกล่าวจะต้องมีค่าธรรมเนียมด้วย 

 เรื่องที่ 2  เรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อ ของหน่วยบริการจังหวัดลำพูน ยัง
พบว่ามีขยะที่ไม่ติดเชื้อปนอยู่ในขยะติดเชื้อ เช่น ถุงขนมคบเคี้ยว จึงขอให้หน่วยบริการกลับไปดูนิยามและให้มี
ความเข้าใจตรงกัน และก่อนส่งขยะกำจัดให้มีการตรวจสอบขยะด้วย ส่วนการใช้ ATK และ PCR ขอให้หน่วย
บริการเลือกใช้ให้ถูกด้วย กรณีในของแรงงงานต่างด้าวที่มีเลข 13 หลัก ตามมติของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อ จังหวัดลำพูน ให้สามารถเบิกได้และในโรงงานสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 
    เรื่องท่ี 3 การออกแบบรูปแบบของการจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ขอให้มกีารออกแบบใหม่เป็นเรื่องวาระเพ่ือพิจารณา เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
    เรื่องที่ 4 การจัดทำแผน 3 แผน  มีแผนเงินบำรุง ยา วัสดุไม่ใช่ยา ของ
โรงพยาบาล และการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข และแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2566 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยบริการจังหวัดลำพูน จะมีการชี้แจงทิศทาง อาจจะ
เป็นปัญหาระดับเขต ขอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ
ลงทุน ทางระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ส่วนการจัดทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) และจัดทำ
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีการ
ปรับแผนโดยผ่านคณะกรรมการจังหวัดและให้จัดประชุมคณะกรรมการก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ด้วย                                                                                                                                                                                                          
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเร่งรัดส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา และเรื่องการบริหาร
จัดการคน การเกลี่ยคนไปช่วยทำงานในงานโควิด ขอให้ช่วยกันทำงาน  

เรื่องท่ี 5 เรื่องวัคซีน เป็นข้อมูลมาจากหลายแหล่ง เช่นประกันสังคม  การฉีด 
วัคซีนแบบไขว้ Sinovac และ Astrazeneca  วัคซีนซิโนฟาร์ม ควรมีการสื่อสารให้ประชาชนมีความเข้าใจ และ
ควรมีการออกแบบตอบโจทย์ในกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการฉีดวัคซีนร่วมกันด้วย เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม 
 

ประธาน   เห็นด้วยตามท่ีเสนอ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.1.3  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข    

                   เรื่องที่ 1  เรื่องวัคซีน ของจังหวัดลำพูน มีการบริหารจัดการโดยทีมงานของ
จังหวัด และมียอดจัดสรรของวัคซีน Sinovac จำนวน 150,000 โด้ส (หนึ่งแสนห้าหมื่น) ไม่เพียงพอกับกลุ่มที่
ต้องการฉีดวัคซีน ขอให้หน่วยบริการมีการบริหารวัคซีนเป็นรายวัน จังหวัดจะมีการจัดสรรให้รายวันและจะ
บันทึกข้อมูล ในโปรแกรม MOPH  IC ในกลุ่มเป้าหมาย ส่วนวัคซีน Astrazeneca  ที่มีอยู่จะหมดอายุการใช้งาน
แล้ว ขอให้มีการจัดสรรเป็นรายวันและขอให้ปรึกษากันก่อนในการสื่อสาร 
 

ประธาน   เพ่ือให้เกิดความแม่นยำ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานมีการประสานงาน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน     
       เรื่องท่ี 1 เรื่องป้ายชื่อรถชีวนิรภัย ที่ได้รับบริจาค จากสถาบันเทคโนโลยีพระ 

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอให้มีจัดระเบียบในการขอยืมและการส่งคืนรถ โดยจะมีการจัดทำระบบและ
ตอนนี้รถได้ถูกนำไปใช้ที่อำเภอบ้านโฮ่ง   

       เรื่องท่ี 2 การฉีดวัคซีนท่านผู้ตรวจราชการไม่ให้พ้ืนที่เลื่อนการฉีดวัคซีนเข็ม 2  
ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูล MOPH IC ของทุกอำเภอ เราจะต้องมีการบริหารวัคซีนเป็นรายวันและจะต้องมี
การวางแผนวัคซีน Astrazeneca ในวันต่อวันด้วย  

       เรื่องท่ี 3 เรื่องเปิดโอกาสในกลุ่มอายุ 18-59 ปี มารับการจองฉีดวัคซีน โดยให้ 
แจ้งความประสงค์สถานที่ฉีดที่ไหนให้ไปรับบริการฉีดได้ที่นั่น พบปัญหามีผู้จองวัคซีนแล้วมารับการฉีดวัคซีนน้อย 
กรณีที่จังหวัดดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ได้ไม่ถึงร้อยละ 50 จะฉีดวัคซีนในกลุ่มคนทั่วไปไม่ได้ ขอให้มี
การตรวจสอบข้อมูลในคลิกภูมิ ลำพูน โดยจัดทำระบบข้อมูลจำนวนผู้จองวัคซีนไว้ และต้องดำเนินการประกาศ
ชื่อและแจ้ง SMS ไปหาผู้จองวัคซีนจาก คลิกภูมิ ลำพูน และอยากเสนอให้มีการบันทึกข้อมูลโดยแยกช่องจำนวน
ผู้ต้องการฉีดวัคซีนและการขับเคลื่อนของทุกอำเภอ ซึ่งที่ผ่านมาไดมี้การใช้กลยุทธ์ 1 แถม 1 ยังใช้ได้ผลอยู่ 
 

ประธาน  ถือว่าเป็นภารกิจนอกเหนือจากกลุ่ม 608 และขอให้เก็บจำนวนผู้ต้องการวัคซีนให้มากท่ีสุด 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน 
       โรงพยาบาลป่าซาง     

                                     เรื่องที่ 1 สอบถามการฉีดวัคซีนแบบ Intradermal (เข้าชั้นในหนัง) วิธีการนี้ใช้
เมื่อต้องการลดแอนติเจนลง ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดีเพราะกระตุ้นเซลล์ในผิวหนังและดูดซึมไปยังท่อน้ำเหลือง 
กระตุ้น เอกสารรับรอง ID ผู้ป่วย ต้องมีการรับรองว่าจะฉีด หน่วยบริการจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 
 

ผชชว.2  กระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการเน้นบริหาร Intradermal เราต้องมีความ
ระมัดระวัง และต้องพิจารณาวิธีการฉีดจากส่วนกลางให้ใช้ IM:(Intramuscular) เป็นหลกั 
 

ผชชว.1  เราต้องเตรียมข้อมูลในการสื่อสารให้ครบถ้วน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง    ไม่มีเรื่องแจ้ง
      

4.5  เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.6  เรื่องแจ้งของสนง.สคร.ที่1 เชียงใหม่    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
   4.8  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

im:(Intramuscular)
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   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
           ขออนุญาตชี้แจงว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน มี
ผู้บริหารคนเดียวกัน  และขอเชิญชวนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สามารถส่งผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลทั้ง 
2 แห่งได้ เนื่องจากมีค่าตรวจบริการ Cardio Med ครั้งละ 400-700 บาท และมีห้องผู้ป่วยหนัก ICU หากไม่มี
ที่Refer สามารถฝากได้และอยากมีส่วนร่วมในการให้บริการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะมี นพ. ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์ มาช่วย
บริหารงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งด้วย  
 

ประธาน   ได้กล่าวขอบคุณและแจ้งว่าเพ่ือลดความเลื่อมล้ำ ยินดีให้ความร่วมมือในการให้บริการ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ 
            เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอำเภอบ้านโอ่ง      

         เรื่องท่ี1 แจ้งการจัดทำห้อง IC โดยจะขอให้หน่วยงานอบต.ท้องถิ่น เป็นผู้ 
ดำเนินการปรับปรุงห้อง IC ณ โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมบ้านห้วยหละ ใช้สำหรับผู้สูงอายุกลุ่ม 70 ปี
ขึ้นไปและมีโรคร่วม จำนวน 9 คนที่ป่วย แต่พบว่ามีปัญหาเนื่องจากมีงบประมาณน้อยสำหรับในการจัดทำห้อง 
IC จึงไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงได ้
 

ประธาน เห็นด้วย แต่ขอให้แจ้งในกลุ่มเปราะบางที่แข็งแรงที่ป่วย และแยกออกมาเพ่ือนำไปกัก
ตัวที ่เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน 

 

ผชชว.1  ขอเพ่ิมเติมจากประธาน ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงขอให้นำผู้ที่แข็งแรงและกลุ่มเปราะบาง  
มากักตัว เพ่ือลดความแออัดในหมู่บ้าน ซ่ึงเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย 

 

ผชชว.2  สอบถามการจัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ  จังหวัดลำพูน 
เนื่องจากได้มีการงดออกปฏิบัติที่รพ.สนามบุษราคัม กรุงเทพฯ ไปแล้ว เราจะขอให้มีจัดทีมงานออกมาช่วย
ปฏิบัติงานที่รพ.สนามบ้านโฮ่ง 
 

ประธาน   ให้ประมาณการจัดทีมงานไปช่วยอำเภอบ้านโฮ่ง ตามที่ผชชว.2 เสนอ และขอ
มอบหมายให้ผชชว.1 ช่วยออกแบบร่วมกันในการจัดทีมงานไปช่วยรพ.สนาม 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

        เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอำเภอล้ี 
        เรื่องท่ี1 ขอหารือเรื่องการจัดห้อง CI โดยให้มีการดำเนินงานปรับปรุงสถานที่  

รพ.ลี้หลังเก่า ซึ่งไม่ได้ระบุสถานที่ที่ชัดเจน ขอให้มีการจัดทำหนังสือตามระบบและมีการมอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบร่วมที่ชัดเจน และควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ประธาน   เห็นด้วย ขอมอบหมายให้ ผชชว.1 ดำเนินการ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.12 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

            4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป         ไม่มีเรื่องแจ้ง    
         
        4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข     
  เรื่องท่ี 1 แจ้ง (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่1 จากการประชุม

คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 3 /2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ปี 2565-2568 เขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือรองรับการปฏิรูปเขตสุขภาพ (นำร่อง 

ปี 2564-2566) ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบใหม่ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนในปี 2580 มี Strategy Issue (ประเด็นยุทธศาสตร์) 5 ประเด็น ได้แก่กิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big ROCK) ด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

2. การปฏิรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชน และผู้ป่วย     

3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลดูแลรักษาที่บ้าน/ ชุมชน
และระบบสนับสนุนการเตรียมตัวของประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาคต     

4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเป็นเอกภาพ
บูรณาการ เป็นธรรมทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัวและการ
ร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  

2. การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กองบริหารการ
สาธารณสุข กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผ่าน
ระบบ Webex ให้แก่ ผู้บริหารระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทราบ 

 2.1  เมื่อทราบแนวทางการจัดทำงบลงทุนจากกระทรวงแล้ว จะชี้แจงให้โรงพยาบาล 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทราบต่อไป 

 2.2 ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ทุกแห่ง 
จัดเตรียมทำแผนงบลงทุนของหน่วยงาน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ    
 

        4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    ไม่มีเรื่องแจ้ง           
   
        4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                    เรื่องที่ 1 เอกสารแจ้งสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 และ

การติดตามความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่า
มีผู้ติดเชื้อ  COVID-19 ในจังหวัด จำนวน 968 ราย มีผู้ป่วยที่รับมาจากพ้ืนที่ เสี่ยงต่างจังหวัด และมีผู้ป่วย
โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน จำนวน 405 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 2,166 ราย (ผู้ติดเชื้อในจังหวัดลำพูน 
1,761 ราย และนำเข้าผู้ป่วย 405 ราย) อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด คือ อ.เมืองลำพูน, อ.บ้านโฮ่ง ,อ.ลี้ , อ.เวียง
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หนองล่อง ,อ.แม่ทา ,อ.ป่าซาง, อ.บ้านธิ และอ.ทุ่งหัวช้าง แหล่งการแพร่ระบาดได้แก่สถานประกอบการ, โกดังทาง
การเกษตร,แรงงานภาคเกษตร,ครอบครัว,ชุมชน,โรงพยาบาล,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และรถขนส่งสินค้า 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
    

       4.12.5  กลุ่มงานกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

        4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
      
       4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
          เรื่องท่ี 1 แจ้งแนวทางการปรับเกลี่ยงบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ 

และป้องกันโรค สำหรับบริการพ้ืนฐานกรณีสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC (PP Non UC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2565 ได้รับ 405.19 

บาทต่อหัว UC pop 47,547 ล้านคน (ไม่รวม อปท.) เป้าหมาย Thai pop 66210 ล้านคน โดยใช้จำนวน
ประชากรไทยตามที่ได้รับงบประมาณ วงเงินจัดสรรเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชากรสิทธิ
อ่ืน (PP-Non UC) ปีงบประมาณ 2565 รายจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 จังหวัดลำพูนมี
ประชากร UC จำนวน 279,376 คน,ประชากร Non UC จำนวน 124,265 คน และได้รับจัดสรร Non UC 
ระดับจังหวัด 18,711,823.70 บาท และได้มีการจัดสรรงบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
สำหรับบริการพ้ืนฐาน กรณีสิทธิอื่นๆที่ไม่ใช่สิทธิ UC (PP Non UC)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นราย cup  

            เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดจะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัด
ลำพูน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ส่วนการ
จดัทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) จะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้ง โดยจะมีการจัดทำแผนทางการเงิน
ร่วมกันกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป และจะมีการปรึกษาหารือนายแพทยส์ันติ วงศ์ฝั้น                                              
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

       4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
                           เรื่องที่ 1 การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พอ.สว.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บ้านห้วยแพ่ง หมู่ 12 ตำบล
บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   
      4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
      4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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      4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        

   เรื่องที่ 1 นำเสนอด้วยเอกสาร เรื่องสรุปสถานการณ์ การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

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

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

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

ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
     

                                 
                                                                
         
                  
            
                


