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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 9 /2564 

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพนู  

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสันติ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม 
3. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
4. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข        
6. นายสันติ  วงศ์ฝั้น             รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นางบุษบา  อนุศักดิ์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์ 
8. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขดา้นเภสัชกรรมชุมชน 
9. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
10.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
11.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
12.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
13.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
14.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
15.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
16.นายวัชระ  สนธิชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
17.นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้ินซ์ ลำพูน 
18.นายบดินทร์เดช แก้วสุวรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
19.นางฐิตารีย์  เตเจ๋   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
20.นางวราภรณ์  มูลธง   (แทน) ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
21.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
22.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
23.นายธวัชชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
24.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
25.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
26.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
27.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
28.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
29.นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
30.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
31.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
32.นายสมชาย  แสนวงค์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
33.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหวัช้าง 
34.นายธานี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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35.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
36.นางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
37.นายไกรศิลป์     ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
38.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
39.นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
40.นายปิยะดนัย  สุธีระพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
41.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
42.นายพัฒฑนา           อินทะชัย             (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
43.นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั้น             (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
44.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
45.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
46.นางสาวนุชรีย์ ชุ่มใจ   ธุรการประสานงานรพ.ลำพูนใกล้หมอ 
        

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขดา้นส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
3. นายเจตน์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขดา้นระบาดวิทยา  
4. ว่าที่ร้อยโทโฆษิต      กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
5. นายสุเมธ               องค์วรรณดี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 
6. ส.ต.ต.วิชฌ์พล         พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
7. นายเกรียงไกร          ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
8. นายโภคิน               ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
9.  นางพรนิภา            ท้วมผึ้ง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
10.นายพงศกร            ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
11.นายจตุพล             พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
12.นายพงศกร  ตัณติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  พว.วริศรานันท์  คูณผลธนานนท์             ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลพร้ินซ์ ลำพูน 
2.  นายมนตรี  อินแสง                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.  นางวันเพ็ญ   โพธิยอด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.  นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5.  นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
8.  นางสมพิศ             อิ่นอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9.  นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
10.นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระ  พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
Green and Clean Hospital  ให้แก่ โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
โดยใช้หลักสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบ รวมถึงการเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มารับบริการ เพื่อขยายผลลงสู่ชุมชนและภาคี
เครือข่าย ตามนโยบายพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  

โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  Green and Clean Hospital  ระดับดีมาก 
Plus  2 แห่ง ได้แก่  

1. โรงพยาบาลลี้ 
2.  โรงพยาบาลบ้านธิ  

โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก  
3 แห่ง ได้แก่  

1. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
2. โรงพยาบาลแม่ทา 
3. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

 
ประธาน ได้มอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร ให้โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้ง
บันทึกภาพเป็นที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร รวมถึง
กล่าวขอบคุณที่ได้ร่วมมือดำเนินการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ าง ดี  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตอ่การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งของบุคลากร และผู้มารับบริการ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1  
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเขตสุขภาพ ที่มีจุดเน้น 6 เร่ือง รวมถึงประเด็ น 

Big Rock ของการปฎิรูปเขต มี 5 เร่ือง ซึ่งในประเด็นของ Big Rock มีประเด็นที่เหมือนกัน การขับเคลื่อนงาน NCDs  
ซึ่งในปีงบประมาณน้ี จะนำแนวคิดเร่ืองโรงเรียนเบาหวานวิทยา ของจังหวัดนครราชสีมา มาปรับใช้ในจังหวัดลำพูน   
โดยมีรูปแบบในการดำเนินการ คือ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ คัดเลือกพื้นที่ตำบลที่มีความ
เหมาะสม  และเชิญผู้ป่วยเบาหวานที่มีความสมัครใจ และมีค่า HbA1C เกิน 7 หรือไม่สามารถควบคุม ได้   
อำเภอละ  10 คน สูงสุดไม่เกิน 15 คน นำทรัพยากรที่มีในพื้นที่ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นครู เป็น
ข้าราชการที่ เกษียณแล้ว นำมาอบรมให้ความรู้ ตามหลักสูตร 12 สัปดาห์ หลังจากน้ันให้แกนนำถ่ ายทอดความรู้ 
แลกเปลี่ยนกับผู้ป่วยในลักษณะ Self-Health Group  สถานที่ที่จะใช้อบรม คือ Health Station หลังจากน้ันจะมี การ
ติดตามประเมินผล  งบประมาณที่นำมาดำเนินการจากงบประมาณของ Cup Board หรือ งบกองทุนสุขภาพตำบล 
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ คือ โรงเรียนละ 50,000 บาท โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อให้ข้อมูล
เพิ่มเติม   
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หน.กลุ่มงานคุมโรคไม่ติดต่อ ได ้ให ้ข้อมูลเพิ ่มเต ิมว ่า ตามท ี ่ได ้ลงพื ้นที ่ในการดำเนินงาน พชม. นั ้น พบว่า 
ประเด็นปัญหาของทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน คือ ปัญหา NCD จึงได้เห็นความสำคัญในการที่แก้ไขปัญหาดังกล่ าวโดย
การทำโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา เป็น Intervention ที่มุ่งสร้างความตื่นตัว และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
จากข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ 2564 พบว่า จังหวัดลำพูน มีจำนวนคนไข้ เบาหวาน จำนวน 27,254 คน กลุ่มงานได้
จัดทำข้อมูลผู้ป่วยรายอำเภอไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลในผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ จะประสาน
ข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลอีกคร้ัง และจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้อำเภอต่อไป  ทั้งน้ีกลุ่มงานได้
จัดทำหนังสือขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน และจัดอบรม
Facilitator 5 คน ต่ออำเภอ เพื่อบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน  
 

ประธาน   มีเคร่ืองมือที่สามารถนำบูรณาการร่วมกับโครงการน้ีได้ คือ การใช้กระบวนการ MBBI      
เพื่อฝึกสติให้สามารถควบคุมจิตใจได้ ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอ่ง และคณะได้ไปอบรมมา  
 

ผอ.รพ.เวียงหนองล่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระบวนการ MBBI มีระยะเวลาในการดำเนินการ 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเวียงหนองล่องได้นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง จำนวน 90 คน พบว่า สามารถดำเนินการได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการสอดแทรกความรู้ต่าง  ๆ เช่น ความรู้เร่ือง 6 อ ความรู้การใช้ยา การฟื้นคืนชีพ  
 

ประธาน  เน้นย้ำการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพ และเสริมแรง
ในการร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และให้ทุกอำเภอคัดเลือก
พื้นที่ และผู้ป่วยเบาหวาน มาดำเนินการตามที่กำหนด  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องที่ 2 ปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งจังหวัดลำพูนใช้เคร่ืองมือ 4 pillar ในการแก้ไช
ปัญหาดังกล่าว  มี 2 ประเด็นสำคัญที่จะทุกพื้นที่ดำเนินการ คือ 

1) ให้ประชุมพชอ.ร่วมกับนายอำเภอ โดยนำข้อมูลกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย อำเภอละ 5 คน มาพูดคุยแลกเปลี่ยน ยกระดับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

2) ให้ทบทวนการดำเนินการ 4 pillar ว่าที่วางรูปแบบไว้มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร เสาที่ 1 สามารถดักจับ คัดกรอง กลุ่มที่มีความเสี่ยงในอำเภอได้หรือไม่ เสาที่ 2 สามารถดักจับ รู้ทันได้
หรือไม่ Radar มีความเพียงพอ ครบถ้วนหรือไม่ เสาที่ 3 นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาออกแบบแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ
ผู้นำชุมชน เสาที่ 4 กรรมการจัดเวทีการประชุมหารือกัน  

 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รพ.ลำพูน ได้มีการสร้าง Google sheet แบบ
บันทึกข้อมูลการสำรวจกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน 8 อำเภอ แล้ว เพื่อความสะดวกต่อการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถประมวลผลได้ว่ากลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มใด ขอความร่วมมือการสำรวจและ
คัดกรองกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 โดยทุกอำเภอสามารถ
บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet ดังน้ี https://zrolsoft.com/psysurvey/checklist.php  
 
ประธาน  หากอำเภอสามารถกำหนดวันประชุมร่วมกับนายอำเภอได้แล้ว ขอให้แจ้งวันเวลาที่จะ
ประชุมให้ทราบด้วย หากไม่มีภารกิจจะเข้าร่วมประชุมกับพื้นที่ด้วย  
 

   

https://zrolsoft.com/psysurvey/checklist.php
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   เรื่องที่ 3 การพัฒนาระบบ Service Plan ของจังหวัด แผนการพัฒนา Node ของ
โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง ว่าจะมีรูปแบบการพัฒนาอย่างไร ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ node จะ
เป็นแผนพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อเติมเต็มส่วนขาด เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการวางพัฒนาหน่วยปฐมภูมิด้วย   
ควรจะมีการจัดทำเป็น Blue Print ของจังหวัด ทั้งด้านศักยภาพของโรงพยาบาล ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และการ
วางแผนกำลังคน ซึ่งแผนการพัฒนาระบบ Service Plan น้ัน ควรจะมีการบูรณาการร่วมกับทางโรงพย าบาล
เอกชนอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาระบบ Service Plan เป็นไปตามที่กำหนด ขอมอบหมายให้ นพ.สันติ วงค์ ฝั้น 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งที่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กำหนดประชุม
เพื่อจัดทำ Blue Print ของจังหวัด กำหนดเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เรื่องที่ 4 กัญชาทางการแพทย์ เป็นนโยบายที่เน้นหนักของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
เขตสุขภาพ ซ ึ ่งขณะนี ้กฎหมายท ี่ เกี ่ยวข ้องได ้ผ่อนคลายลง ด ังน้ันเป ็นโอกาสที่จะสร้างการเข้าถึงกัญชา             
ทางการแพทย์ได้มากขึ้น  เช่น กลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care) ในระยะท้ายของชีวิตมีความ
เจ็บปวดมาก การเข้าถึงมอร์ฟีน จะเข้าถึงยากกว่า ส่วนกัญชาทางการแพทย์จะเข้าถึงง่ายกว่า และขณะน้ียังได้
ได้รับสนันสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังน้ัน เพื่อให้กระบวนการนำกลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น     
ขอมอบหมายเภสัชกรเชี่ยวชาญ และทีมที่เกี่ยวขอ้ง ประชุมเพื่อวางรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว   
 

เภสัชกรเช่ียวชาญ การดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ขณะน้ีได้ดำเนินการครบทุกโรงพยาบาลแล้ว   
ยังพบข้อขัดข้องด้านข้อมูลบุคลากรที่ได้ รับการอบรมหลักสูตรกัญชาท างการแพทย์ของโรงพย าบาลป่ าซ าง        
รอสอบขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้สั่งจ่าย ส่วนโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ที่ยังค้างต่ออายุ
ใบอนุญาต นอกจากน้ี ปีงบประมาณ 2565 เขตส ุขภาพได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ของเขตสุขภาพ        
ได้กำหนดตัวชี้วัด จำนวนสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่งต่อเขต ที่มีการจัดบริการคลิ นิกกัญชาทาง
การแพทย์ หากโรงพยาบาลเอกชนที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้  
 
ประธาน หากโรงพยาบาลเอกชนใดมีความสนใจ ขอเชิญร่วมโครงการได้ 
 
ผชชว.2  ขอความร่วมมือกล ุ่มงานคุ้มครองผู ้บริโภคช่วยจัดทำข ้อมูลผู้ป่วย Palliative ของแต่ละอำเภอ         
ที่ไปรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลลำพูน เพื่อจะได้ขอความร่วมมือกับโรงพยาบ าลล ำพูน      
ส่งคนไข้กลับไปรับยาที่โรงพยาบาลชุมชนต่อ และให้ข้อสังเกตว่าในช่วงหลัง Service plan กัญชาทางแพทย์ 
ขาดการประชุมร่วมกัน อาจจะเน่ืองจากสถานการณ์โควิด  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เภสัชกรเช่ียวชาญ ให้ข้อมูลที่ประชุมเพิ่มเติม เร่ืองการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วย Palliative care  นอกจาก
น้ำมันกัญชาแล้ว ยังมียาแผนไทย เช่น ยาศุขไสยาศน์ ที่ช่วยเร่ืองการนอนหลับ ยาทำลายพระสุเมรุ บรรเทา
อาการปวดได้  
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ประธาน  ขอความร่วมมือให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการสร้างการเข้าถึงกัญชาทางก ารแพทย์     
ในกลุ่มผู้ป่วย Palliative ให้มากขึ้น ในการประชุมกวป.คร้ังถัดไปขอให้ร่วมกันวางระบบให้ทุกอำเภอสามารถ
จ่ายน้ำมันกัญชาได้ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลลำพูน รวมถึงต้องมีข้อมูลผู้ป่วย Palliative  แล้วนำมา
รายงานในที่ประชุม หากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ช่วยเหลือกันได้   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

เรื่องที่ 5 จังหวัดมีการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมของจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มี
ประโยชน์มาก อยากให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าถึงขอ้มูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมของจังหวดั เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีคุณภาพ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

เรื่องที่ 6 การจัดสรรของงบประมาณ PP Non UC จังหวัดลำพูน ปีต่อไปขอให้วาง
ระบบให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากว่าในปีน้ี พบว่า มีโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

หน.กลุ่มงานประกัน ช ี ้แจงว่า งบประมาณ  PP Non UC ซ ึ ่งเป ็นงบที่ได ้รับสนุนจากสปสช.นั ้น เป็นการ
จัดสรรในลักษณะโครงการระดับ CUP หรืออำเภอ ในปีต่อไปจะดึงข้อมูลจากทางเอกชนเข้ามาร่วมด้วย และในปีน้ี 
สปสช.ได้ปิดระบบไม่สามารถดึงข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งข้อมูล UC และ Non UC ได้   
 
รอง ผอ.รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ขอให้จังหวัดช่วยดำเนินการเร่ืองการจัดสรรงบฯ PP Non UC ให้ทาง รพ.ศิริเวชด้วย  
 

ผชชว.2 ในปีน้ีจังหวัดได้แจ้งยอดให้กับทางสปสช.แลว้ เน่ืองจากข้อมูล Non UC ที่จังหวัดจัดส่งไปน้ันไม่
สามารถแยกว่าเป็น ข้อมูล Non UC ของอำเภอเมือง หรือของโรงพยาบาลเอกชน ส่วนการจัดสรรงบประมาณ
คงต้องเป็นพิจารณาจัดสรรของปีต่อไป ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูล Non UC ให้เกิดความถูกต้องด้วย 
เพื่อจะได้จัดสรรให้กับทางโรงพยาบาลเอกชนได้ ทั้งน้ีหน่วยบริการทุกแห่งที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ PP Non UC 
ต้องดำเนินการตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องด้วย  
 
สสอ.เมืองลำพูน  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าประเด็นที่โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน การลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเป็นรายบุคคล ไม่มีพื้นที่รับผิดชอบ เหมือนกับหน่วยบริการที่เป็นของรัฐ ส่งผลให้โรงพยาบาลศิ ริ เวช   
ไมม่ีข้อมูล  PP Non UC ในปีงบประมาณต่อไปจะได้หารือกันเร่ืองการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้โรงพยาบาลศิริเวชต่อไป  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
   เรื่องที่ 7 เร่ืองแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1  
 
ประธาน  มอบให้รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านยุทธศาสตร์ แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1  
 



7 

 

รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านยุทธศาสตร ์ แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมก ารบ ริห าร
เขตสุขภาพที่  1 ดังน้ี  

1. เขตสุขภาพที่ 1 กำหนดให้มีการประชุม EOC เขตสุขภาพทุกวันพุธของสัปดาห์ 
อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  และขอความร่วมจาก รพศ/รพท. ในเขต ช่วยรับ Refer คนไข้กลุ่ม  
สีแดง กรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถรองรับได้ 

2. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะเร่ิมใน
เดือนมกราคม จะมีการตรวจราชการและนิเทศงาน ในลักษณะ Small และ Smart ผสมผสานระหว่างทีมนิเทศ
จากส่วนกลางและศูนย์ราชการ จะนิเทศเป็น Sub Region (ล้านนา 1,2,3) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   เรื่องที่ 6 เรื่องแจ้งจากการประชุมประเด็นสำคัญการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่  
11/2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  
 
ประธาน มอบให้รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านยุทธศาสตร์ แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุมกรมการจังหวัด 
คร้ังที่ 11/2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

1. การแนะนำข้าราชการ ดังน้ี  
1) นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
2) นายธนา นวลปลอด ตำแหน่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน 
3) นางสาววราภรณ์ พิมสาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน 
4) นางสาวกมลวรรณ นุชัย ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดลำพูน 
5) นางสาวธัญญา สังข์ทอง ตำแหน่ง รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน 
6) นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน 
7) นางพจนี ศ ิลารัตน์ ตำแหน่ง ผ ู ้อำนวยการสำนักงานนิคมอ ุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 
8) นายประสิทธิ์ อินวรรณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
2. ขอความร่วมมือให้สวมผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วัน วันพฤหัสสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้า

สิริวัณณวรีฯ ส่วนวันศุกร์สวมให้ชุดพื้นเมือง 
3. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตาม

คำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด เพื่อมิให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด หากมีการติดเ ชื้อ      
จากการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าว หรือมีการกระทำที่สุ่มเสี่ยง ให้ดำเนินการทางปกครอง 

4. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทนุ ให้เร่งลงนาม   
ในสัญญาให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม และหากหน่วยงานใดมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนต้นสังกัด  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขาฯได้
นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564           

http://www.lamphunhealth.go.th/
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัดลำพูน รวมถึงมีการขับเคลื่ อนข อง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน (พชอ./พชต./พชม.) โดยใช้เคร่ืองมือ 4 Pillar       
ของจังหวัดลำพูน สรุปข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 เดือน 
พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 9 ราย (อัตราต่อแสน
ประชากร 2.22 ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างครอบคลุมพร้อมกับสถานก ารณ์โควิ ด -19 
ควบคู่กันไปด้วย 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ    
                                                                             
ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม /รก.นักวิชาการสาธารณสุ ขเช่ียวชาญ     
ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเช่ียวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้ช่วยนายแพทย์
สาธารณสุขจ ังหว ัด /ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  /ผู ้อำนวยการศูนย์
สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้อ งกัน
ควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ ์ลำพูน /ผู้อำนวยการ
กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอื่นๆ 

 
4.1.1  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม    ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
4.1.2  รก.นวก.สาธารณสุขเช่ียวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    
 เรื่องที่ 1 การจัดกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ลำพูนเกมส์มีกำหนดการ

แข่งขัน ในระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2565 ซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือก
นักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับภาค คร้ังที่ 47  ระหว่าง วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห ่งชาต ิ ท ี ่จังหว ัดศรีสะเกษ ซ ึ ่งที ่ผ ่านมานั ้นการจัดการแข ่งขันถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ง เนื ่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะมีทั้งหมด 38 ชนิดกีฬา และใช้สนามในการแข่งขันที่จังหวัดลำพูน 
และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักกีฬาเดินทางเขา้มาแขง่ขนัในจังหวดัลำพูน ประมาณ 4,000 กว่าคน ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาดังกล่าว จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือในการร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข 
ซึ่งกรรมการจะประกอบด้วย ผู้อำนวยโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี
การออกคำสั่งแต่งตั้งและเชิญประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
                   

                                             เรื่องที่ 2 ขอความร่วมมือเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19  จากการประชุม EOC 
เขตสุขภาพที่ 1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือให้หน่วย
บริการทุกแห่ง เร่งรัดการฉดีวัคซีนปอ้งกันโควิด- 19 ให้ได้ตามเปา้หมายที่กำหนดภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

เรื่องที่ 3 การขอสนับสนุนทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 1 สนับสนุน
ภารกิจเร่งรัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ให้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของประชากร ภายใน 31 ธันวาคม 2564 
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน น้ัน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน ได้ประสานขอรับการสนับสนุนทีมฉีดวัคซีนเชิงรุก 
ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสบเมย แม่สะเรียง ประกอบด้วย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร จำนวน 5 คน ต่อทีม 
พร้อมรถและพนักงานขับรถ ปฏิบัติงานรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2564 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่  
13 – 18 ธันวาคม 2564 โดยค่าใช้จ่ายค่าที่พัก เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนการเดิ นทาง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะจัดรถและพนักงานขับรถให้ และค่าตอบแทนปฏิบัติงานค่าล่วงเวลา ค่าเสี่ยงภัย 
เบิกจ่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอหารือในที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดส่งทีมฉีดวัคซีน     
เชิงรุกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการจับฉลาก เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ร่วมทีมฉีด
วัคซีนเชิงรุกปฏบิัติงานในพื้นทีจั่งหวัดแม่ฮ่องสอน ยกเว้นหน่วยงานโรงพยาบาลลำพูน เน่ืองจากได้จัดสง่ทมีเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการรักษาพยาบาลทีจั่งหวัดเชียงใหม่แล้ว     

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการจับฉลาก เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ร่วมทีมฉีดวัคซีน    
เชิงรุกปฏิบัติงานในพื้นทีจั่งหวัดแม่ฮ่องสอน  
   ผลการจับฉลากหน่วยงาน สรุปได้ดังน้ี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอลี้  โรงพยาบาลแม่ทา  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.3 นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านบริการทางวชิาการ  
   เรื่องที่ 1 แจ้งงบฯค่าเสี่ยงภัยโควิด จังหวัดลำพูน ของปีงบประมาณ 2564 

หากหน่วยงานใดที่จะเบิกเพิ่ม ขอให้แจ้งยอดการเบิกจ่ายให้งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดล ำพูน 
ภายในวันน้ี ในส่วนของปี 2565 ขอให้ทุกแห่งเก็บหลักฐานการเบิก จ่ายไว้ก่อน หากได้รับการจัดสรรแล้ว  
จะแจ้งให้ทราบต่อไป รวมถึงค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนโควิด นอกหน่วยบริการ ของปีงบประมาณ 2564 และค่าเสี่ยงภัย 
ของปีงบประมาณ 2565 ขอให้ทุกแห่งเก็บหลักฐานการเบิก จ่ายไว้ก่อน หากได้รับการจัดสรรแล้ว จะแจ้งให้
ทราบต่อไป  

   เงินเดือนพิเศษโควิด สำหรับบุคลากรท ี่ปฏิบัต ิงานบุคลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดโควิด 19 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง กำหนดให้ได้รับ
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ส่วนกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกำหนดให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1 ,000 บาท      
เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ค้างจ่าย สำนักงาน
สาธารณสุขได้โอนให้ทุกท่านแล้ว เบื้องต้นได้รับการจัดสรรมาแล้ว 4 เดือน ส่วนจะได้ครบ 7 เดือนหรือไม่ 
ขณะน้ีสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล  
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
ผชชว.2 ขอหารือในประเด็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติง านในสถ านก ารณ์       
การระบาดโควิด 19 ในกลุ่มที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างด้วยเงินบำรุงของ
หน่วยบริการ ได้มีหนังสือแจ้งมาแล้ว ว่าโรงพยาบาลต้องจ่ายให้บุคลากรในกลุ่มน้ี 7 เดือน ด้วยเงินบำรุงของ
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โรงพยาบาล หากไม่จ่ายอาจจะก่อให้เกิดความลักลั่นกับกลุ่มข้าราชการที่ได้รับจัดสรรแล้ว 4 เดือน จึงขอหารือที่
ประชุมว่าควรจะจ่ายให้กับกลุ่มที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ในระยะเวลา 4 เดือน
เท่ากับกลุ่มข้าราชการไปก่อนหรือไม่ กรณีที่สถานการณ์การเงินไม่พอเพียง ให้แจ้งผู้ตรวจราชการก ระทรวง
สาธารณสุข 

กรรณิการ์ วงศ์ฝ้ัน ตามที่สำนักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข เรื ่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดโควิด 19 น้ัน ได้แจ้งว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทน 
7 เดือน แต่หนังสือที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ไม่ได้ระบุกรอบวงเงิน เป็นการจัดสรรว งเงิ นที่
จัดสรรตามสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันของจังหวัด ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันเพียง 4 เดือนเท่าน้ัน  
 

ประธาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้รอหนังสือแจ้งยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
4.1.4 เภสัชกรเช่ียวชาญด้านสาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
        
4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง                  
       เร่ืองที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์สุขภาพจิต มีความเป็นห่วงประชาชนที่ลังเล

ฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่งบุคลากรด้านสุขภาพจิตร่วมดูแล ใช้หลัก 3As เพื่อให้ประชาชนยอมรับวัคซีนในกลุ่มที่มี
ความลังเล ต้องใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจโดยใช้หลัก 3As:  Ask Affirm Advice 1.ถามเป็น ใช้คำถาม
ปลายเปิดว่ารู้สึกกังวลหรือเป็นห่วงเร่ืองอะไร 2.ชมเป็น นำคำตอบมาชื่นชม เช่น การเป็นห่วงสุขภาพน้ันเป็น
เร่ืองที่ดี 3.แนะเป็น ให้คำแนะนำตรงกับสิ่งที่เป็นห่วง เมื่อความลังเลใจลดลงแล้ว ควรรีบให้วัคซีนโดยเร็วที่สุด 
แต่สำหรับกลุ่มที่มีการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ให้พยายามสอบถามและรับฟังข้อมูล  ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม่ และได้ผลตอบรับที่ดี หากจังหวัดลำพูนมีความสนใจสามารถนำหลักการดังกล่าวมาใช้ได้ รวมถึงทาง
โรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ยินดีที่จะส่งทีมมาร่วมกับจังหวัด  
 

ประธาน ขอให้ผอ.รพ.ลี้และรพ.ทุ่งหัวช้าง นำหลักการดังกล่าวมาใช้ในจังหวัด และขอความร่วมมือทาง
โรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์สุขภาพจิต ช่วยสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วย  
 
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในวันที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตจะประชุมผ่านระบบ ZOOM ใน
ประเด็น จะประสานให้ผู้รับผิดชอบ รพ.ลี้ และ รพ.ทุ่งหัวช้างเข้าร่วมประชุมต่อไป  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่1 เชียงใหม่     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   
       เรื่องที่ 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เร่ือง Trauma Center ของโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   4.8 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
          เร ื ่องที่  1 ขอหารือการฉ ีดว ัคซีน Pfizer สำหรับบ ุคลากร และขอสอบถามความ
คืบหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่คนไทยสามารถไปรับบริการได้ทุกแห่ง ตามสิทธิบัตรทอง และระบบการ Claim เงิน
ระหว่างหน่วยบริการ ได้กำหนดแนวทางไว้อย่างไร   
 
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ประชุมว่า ขณะน้ีในเขตสุขภาพที่ 1 มีการนำร่องนโยบาย 
30 บาทรักษาทุกที่กลุ่มล้านนา 2 (ลำปาง แพร่ น่าน) โดยจังหวัดน่าน จะทำโปรแกรม NAN API มารองรับ
ระบบดังกล่าว  
 
ประธาน  ประเด็น 30 บาทรักษาทุกที่ มี 2 ประเด็นซ้อนกัน ประเด็นที่ 1 การตรวจตามระบบ 
OPD Refer การ Claim เงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ส่วนกรณี 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรี
ตามที่ได้ประกาศว่า เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ลำพูนจะเร่ิมดำเนินการในปีหน้า ส่วน
การ Claim เงินระหว่างหน่วยบริการน้ัน ขอให้มีนัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในเดือนธันวาคม  
 
ผอ.โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม หารือเรื่องการการบริการฉีดวัคซีนโควิดแกป่ระชาชน โดยโรงพยาบาลเอกชน
ยินดีที่ร่วมสนับสนุนให้บริการการฉีดวัคซีน ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเร่งรัดให้เกิดความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายในเดือนธันวาคม และเพื่อสนองนโยบาบการเปิดประเทศ  
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณทางโรงพยาบาลเอกชน และรับข้อเสนอไว้พิจารณา 
 

4.10 เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.12 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

            4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป         ไม่มีเรื่องแจ้ง
   

        4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
   เรื่องที่ 1 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ 2565  
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เขตส ุขภาพที่ 1 ได้มีการกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติ ในพื้นที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรูปแบบการตรวจราชการ กำหนด
เป็นการตรวจราชการตามกลุ่มล้านนา 1 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ) ล้านนา 2 (ลำปาง แพร่ น่าน ) และ 
ล้านนา 3 (เชียงราย พะเยา) กลุ่มล้านนา 1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 
- 4 กุมภาพันธ์ 2565  มีประเด็นการตรวจราชการประเด็นเน้นหนัก 6 ประเด็น ได้แก่ เด็กเตี้ย, TB, Falling, 
COPD, NCD, Suicide, ประเด็น Innovation ได้แก่ การใช้ AI อ่านฟิลม์เอกซเรย์ปอดในผู้ป่วย และมีตัวชี้วัด
การตรวจราชการ ป งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 23 ประเด ็นย ่อย 48 KPI รายละเอ ียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

เรื่องที่ 2  ขอหารือการแต่งต้ังคณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูล
และเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด  

กระทรวงสาธารณส ุขได้กำห นดให ้ท ุกจั งหว ัดม ีการแ ต ่ง ตั้ ง
คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่ในการกำห นดนโยบ าย 
กำกับติดตามด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพ   
ส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน และการนำข้อมูลสุขภาพไป
ใช้ในประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ (Data Governance) มีองค์ประกอบ และบทบาท
หน้าที่ ดังน้ี  
  องค์ประกอบคณะทำงาน  

1) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นประธานคณะทำงานประจำส ำนักง าน
สาธารณสุขจังหวัด 

2) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นคณะทำงานประจำโรงพยาบาลทั่วไป 
3) ผู้แทนชมรมผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน เป็นคณะทำงาน 
4) ผู้แทนชมรมสาธารณสุขอำเภอ เป็นคณะทำงาน 
5) หัวหนางานไอทีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะทำงานและเลขานุการ  

หนาที่และอํานาจ 
1) นํานโยบายจากสวนกลางไปสูการปฏิบัติ และกำกับติดตามการดำเนินงานดานความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 
2) กำหนดแนวทางและกำกับติดตาม การใชประโยชนขอมูลสุขภาพสวนบุคคลรวมกันได

อยางไรรอยตอ ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 
3) ใหคำปรึกษาแนะนําช่วยเหลือ และแกปญหาการดำเนินงานงานด านคว ามมั่ นคง

ปลอดภัยไซเบอร์(Cyber Security) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) ใหแกหน่วยงาน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปน้ี เป็นคณะทำงานธรรมาภิบาลด านขอมูลและ
เทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด ดังน้ี 

1. นายสุริยพงณช์ สุริยพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกั น เป็น
ประธานคณะทำงาน 

2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำโรงพยาบาลทั่วไป  ให้กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประสานโรงพยาบาลลำพูน 

3. นายสันติ วงค์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง เป็นผู้แทนชมรมผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน 
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4. นายเนตร พงษ์ตุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เป็นผู้แทนชมรมสาธารณสขุอำเภอ  
 

 

     เรื่องที่ 3 การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในวันที่  ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ลงพื้นที่ ตรวจประเมินความพร้อมของ อบจ.ลำพูน เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

เกณฑ์การประเมิน มี ๔ ด้าน ๖ ตัวชี้วัด 
๑. ด้านโครงสร้างองค์กร 
๒. ด้านบุคลากร 
๓. ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร 
๔. ด้านแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

    การประเมินตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อยู่ที่ ๙๒ % ซึ่งอยู่ ใน
ระดับดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมที่จะรับรพ.สต.ได้ทุกแห่งในจังหวัดลำพูน) แต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอรับถ่ายโอนรพ.สต.เพียง ๑๑ แห่ง ดังน้ี  
  
  
 
 
 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

        4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ      
   เรื่องที่1  แจ้งการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ ติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันจันทร์ที่  
13 ธันวาคม 2564  (เป็นการส่วนพระองค์)   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 

        4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                     เรื่องที่1 แจ้งสรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และการติดตาม

ความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีผู้ติด
เชื้อ  COVID-19 ในจังหวัด จำนวน 3,024 ราย มีผู้ป่วยที่รับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด และมีผู้ป่วยโครงการ
รับคนลำพูนกลับบา้น จำนวน 787 ราย เสียชีวิต 26 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 3,811 ราย       (ผู้ติดเชื้อใน

อำเภอเมือง รพ.สต มะเขือแจ้ รพ.สต บ้านกลาง 
อำเภอบ้านธิ รพ.สต.ห้วยยาบ(M)/รพ.สต.ห้วยไซ(M) 
อำเภอเวียงหนองล่อง รพ.สต.บ้านดงหลวง(S)/รพ.สต.วังผาง(S) 
อำเภอป่าซาง รพ.สต.มะกอก(M) 
อำเภอแม่ทา รพ.สต.ป่าเลา(M) 
อำเภอลี้ รพ.สต.นาทราย(M) 
อำเภอทุ่งหัวช้าง รพ.สต.บ้านปวง(M) 
อำเภอบ้านโฮ่ง รพ.สต.บ้านหนองเขียด(S) 
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จังหวัดลำพูน 3,024 ราย และนำเข้าผู้ป่วยต่างจังหวัด 787 ราย) สถานการณ์การติดเชื้อของนักกอล์ฟเกาหลี
ใต้ที่เข้ามาแข่งขันกีฬาในสนามกอล์ฟอาทิตยา พื้นที่ได้ดำเนินการตามมาตรการณ์ปลอดภัยป้องกันโรค  COVID-
19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ และมีจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน Covid Free Setting จำนวน 21 
แห่ง ขอให้พื้นที่ออกประเมินร้านค้า สำหรับ 4 มาตรกาการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ ( V-U-C-A) จังหวัด
ลำพูนได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70.32 ขอให้เร่งรัดฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608  ส่วนประเด็น ATK  ขอให้ทุกแม่
ข่ายช่วยจัดสรรเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 
ประธาน  เน้นขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการรายงาน จะไม่มีการแจ้ง Time Line ของบุคคลที่        
ติดเชื้อโควิด- 19 เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป แต่ให้แต่ละอำเภอแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดว่า    
การติดเชื้อเกิดสาเหตุใด และพื้นที่ได้ดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อสรุปเป็นภาพรวมทั้งจังหวดั และหลังจากน้ี ในช่วงเช้า
เวลา 08.00 น. ของทุกวัน จะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน และพูดคุยในประเด็นสำคัญของก ารเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคโควิดร่วมกันระหว่างจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบการประชุม ZOOM โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร และจะใช้เวลาประชุมแต่ละคร้ังประมาณ 30 นาทีต่อวัน  
 

สสอ.เมือง  หารือในประเด็นการรายงานโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายต้องแจ้งเจ้าพนักง าน
ควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งพบปัญหาว่ามกีารรายงานโรคล่าช้า ส่งผลให้ไมส่ามารถควบคุมสถานการณ์
การระบาดได้ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งย้ำให้ทุกหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยในพื้นที่ หรือรับรักษาผู้ป่วยในสถานบริการ 
แจ้งให้กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอให้ทราบภายใน 3 ชั่วโมง และขอหารือในประเด็นการส่งตรวจ lab 
เน่ืองจากมีผลการตรวจ lab คร้ังที่ 1 และการตรวจยืนยันคร้ังที่ 2 จาก 2 แหล่งที่มีผลไม่ตรงกัน ควรจะมีการ
ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน  
 
ประธาน  ในประเด็นการรายงานโรคติดต่ออันตรายขอให้ทุกหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทันที ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ส่วนกรณีผล lab 2 คร้ังไม่ตรงกันน้ัน มอบให้หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ว่ามาตรฐานของเขตสุขภาพที่ 1 เป็นอย่างไร  
 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เบื้องต้นได้ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่แล้ว การที่
ผลตรวจ lab 2 คร้ังไม่ตรงกันน้ัน อาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจ lab ของแต่ละโรงพยาบาล  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
    

       4.12.5  กลุ่มกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

        4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                          
         เร ื ่องท ี ่1 แจ้งขอให ้หน่วยบริการสาธารณส ุขในจังหว ัดลำพูน           

เร่งดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และให้สถาน
บริการเอกชน (คลินิก) ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรายปีและต่ออายุใบอนุญาต ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2564    

                   เรื่องที่ 2 แจ้งข้อมูล Mohpromt station ที่อนุมัติแล้วรายอำ เภอ    
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รวม 110 แห่ง คงเหลือของสสอ.เวียงหนองล่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร 
 



15 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
                      เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัด ความครอบคลุมวัคซีน
จังหวัดลำพูน กลุ่ม 608 ร้อยละ 67.13 อยู่ในลำดับที่ 6 ของเขตสุขภาพที่ 1 ภาพรวมประชากรทั้งหมด ร้อยละ 
70.18 อันดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 1 

การบริหารวัคซีน Pfizer จังหวัดลำพูน  เข็ม 1 และ เข็ม 2 สำหรับ  
กลุ่มอายุ 12 -17 ปี ที่อยู่ในพื้นที่ (สำหรับคนไทยและคนต่างด้าว) กลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ขอพื้นที่แ จ้ง
จำนวนเป ้าหมาย ภายในวันที ่ 1 ธ.ค. 64 เข ็ม 3 กรณีท ี ่มีวัคซีนเพียงพอ สำหรับ booster Sinovac หรือ 
Sinopharm ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ครบแล้ว อย่างน้อย 3 เดือน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

ภญ.ยุพิน นำปูนศักด์ิ  แจ้งว่าจังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna  จากเขตสุขภาพที่  1 
จำนวน 4,000 dose ใช้สำหรับฉีดเข็ม 2 สำหรับผู้สูงอายุ และวัคซีน Pfizer ที่จะรับการสนับสนุนเพิ่ม เติม 
ขอให้ทุกอำเภอแจ้งจำนวนเป้าหมาย ให้จังหวัดภายในวันน้ี เวลา 16.30 น. เพื่อรวบรวมแจ้งให้เขตสุขภาพที่ 1 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

       4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
          เรื่องที่1 แจ้งจาก สป.สช เขต 1 ขอให้ รพ.สต. ที่ให้บริการฉีดวัคซีน 

แล้ว โดยขอให้แจ้งเลขที่บญัชีของหน่วยบริการให้ทางสปสช.เขต 1 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  

 
       4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   อยู่ในวาระ ผชช.ส 

 
       4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
       4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
        
       4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       
       4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        

    เรื่องที่ 1 นำเสนอด้วยเอกสาร เร่ืองสรุปสถานการณ์ การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม 2564 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

       4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง  
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา             ไม่มีเรื่องแจ้ง
  
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ           ไม่มีเรื่องแจ้ง
          
เลิกประชุมเวลา   เวลา  12.30  น. 
 
  ลงช่ือ) …………………….......................….....       ลงช่ือ) …………………….......................…...                             
    (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                            (นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู)                      
          เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                  บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
  

              
     

                                 
                                                                
         
                  
            
                


