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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่12/ 2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

วันจันทรท์ี ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา            รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
3. นายสุธิต  คุณประดิษฐิ์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
5. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
6. นายเผ่าพงศ์  สุนทร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
7.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
8.นางสาวทองเพ็ญ ปาละก้อน  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
9.นายวินิทร  พรมั่งใหม่  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
10. นางอรทัย  ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
11.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
12.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
13.นายศรีพรหม  กาสกลู   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
14.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
15.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   (แทน) สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
16.นายวันชัย  รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
17.นายโยธิน จันทร์ทิพย์                  สาธารณสุขอำเภอลี้ 
18.นางบัณฑิตา ศรีวิชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
19.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
20.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
21.นางบุษบา  อนุศักดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นายพัฒฑณา  อินทะชัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
23.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
24.นางบุญทิน  จิตร์สะบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
25.นายอำพนพินิจ เศรษฐสมพงศ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
26.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
27.นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
28.นางสาวชรินดา สุธาวา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
29.นางสาวฐิติกมล จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
30.นางกุลรภัส  สิทธรรถโกวิท  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
31.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
32.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางพัชรี  วีระพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5.นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9.นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10.นายประกาศิต แก้วจันทร์  นิติกร 
11.นายวิเชียร  ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
16.นางสาวอรวรรณ      ร่มป่าตัน                     นักวิชาการสาธารณสุข 
17.นางสาวกัลยาณ ี      บุญจู                          นักวิชาการสาธารณสุข 
28.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม 5 ส. ให้แก่หน่วย

บริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และได้ออกประเมินหน่วยบริการ
และจัดพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ หน่วยงาน สสจ.ลำพูน และรพ.สต. จำนวน 
21 แห่ง จังหวัดลำพูน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5 ส. จากสถาบันฮิวแมน         
เทรนนิ่ง ตามโครงการกิจกรรม 5 ส. จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โดยมีอาจารย์ชาญชัย สกุลประยูร จากสถาบันฮิวแมน เทรนนิ่ ง เป็นผู้มอบใบ
ประกาศนียบัตร ให้แก ่หน่วยงาน รพ.สต. จำนวน 21 แห่ง และกลุ่มงานในสสจ.ลำพูน 
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบนโยบายให้
ทุกหน่วยงาน นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
แจ้งปฏิทินกิจกรรมสำคัญที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุข ประจำเดือนมกราคม 2563                   

   เรื่องที่ 1  การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2563 ในวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง หมู่ 3 ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์                                                            

            เรื่องที่ 2  การรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา    
ในวันที่ 6 มกราคม  2563 เสด็จทอดพระเนตรผ้าไหม จังหวัดลำพูน (เป็นการส่วนพระองค์) ณ สถาบันผ้าทอมือ
หริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป 
ขอให้รพ.ลำพูน เตรียมความพร้อมด้านการแพทย ์                

    เรื่องที่  3  ตรวจเยี่ยมส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ในจั งหวัดลำพูน ของ          
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกป้าน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพ่ือรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน  วิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การขับเคลื่อนงาน
ด้านสาธารณสุข ของหน่วยราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้บริหารของโรงพยาบาล และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมการรับฟงัด้วย 

 

เรื่องที่ 4 การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ตำบลป่าซาง  อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน  ในวันที่ 10 มกราคม 2563  ของคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  
ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ตำบลป่าซาง  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน   
 

เรื่องที่ 5 ในวันที่ 16 - 17  มกราคม 2563 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
วุฒิสภา มีกำหนดจะมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในประเด็นการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพ และระบบบริการปฐมภูมิ ของเขตสุขภาพท่ี 1 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เรื่องที่ 6 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคาร 100 ปี สธ.” ณ โรงพยาบาลลำพูน  ในวันที่ 29 มกราคม 2563 

 

 เรื่องที่ 7  การออกเยี่ยมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน   
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีกำหนดการออกตรวจเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้มอบหมายภารกิจให้แต่ละหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่          
ในจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข ได้รับมอบหมายออกตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่อำเภอแม่ทา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  ขอให้เตรียมความพร้อม เรื่องความสะอาดของอาคาร
สถานทีแ่ละห้องน้ำ เพ่ืออำนวยความสะดวกสำหรับเจา้หน้าที่  
 

เรื่องท่ี 8  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน แจ้งกำหนดโครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
หรือการออกสำรวจข้อมูลความสุขของประชากร  ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน โดย อสม.พ้ืนที่ ตามแบบสำรวจของกรม
สุขภาพจิต  ในเดือนมกราคม  2563  ขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11  ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้  

เรื่องที่ 1  แนวทางการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อโดยวัคซีน ปีงบประมาณ 2563 
จากเดิม โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20–40 ปี พ.ศ. 2563 ตามแผนเร่งรัดการ
กำจัดโรคหัดของประเทศไทย 

1. การให้วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ ๒ เดือน / ๔ เดือน
และ ๖ เดือน เป็นวัคซีนแบบหยอด 

2. การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กำหนดการให้วัคซีน สำหรับทุกแห่ง เริ่มหยอด 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

3. ให้ทุกพ้ืนที่เตรียมสำรวจกลุ่มเป้าหมาย และจะมีการชี้แจงผ่านระบบ cloud conference 
4. การให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายตามกำหนดปกติ (Routine Immunization) รักษาระดับความ

ครอบคลุมวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง (สีแดง) ก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่ 
- ผู้ติดสุราที่ขึ้นทะเบียน 
- ผู้ติดเชื้อ HIV no ARV 
- ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง 
- ผู้สูงอายุ65 ปีขึ้นไปมีโรคร่วม CKD stage 4-5 และหรือ COPD และหรือ DM Uncontrolled 
- ผู้สูงอายุBMI <18.5 
- ผู้สัมผัสวัณโรครายใหม่ในปี 

ขอแก้ไขเป็น แนวทางการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อโดยวัคซีน ปีงบประมาณ 2563   จังหวัดลำพูน ได้รับการ
สนับสนุนวัคซีนโรคหัด จำนวน 24,000 โด๊ส  และตามนโยบายเร่งรัดการนำร่องโรคหัดประเทศไทย 5 จังหวัดเสี่ยง 
(ลำพูน อยุธยา นครปฐม ระยอง ภูเก็ต) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข แรงงานในโรงงาน /สถานประกอบการ  ดำเนินการ
ให้วัคซีน : พฤษภาคม –กรกฎาคม 2563 (โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20–40 ปี พ.ศ. 
2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย) 

วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ในกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ  ๒ เดือน / ๔ เดือน และ ๖ เดือน 
เป็นวัคซีนแบบหยอด ขอให้เตรียมกลุ่มเป้าหมาย จากฐานข้อมูล  43 แฟ้ม  กำหนดการให้วัคซีน สำหรับทุกแห่ง  เริ่ม
หยอดเดือนกุมภาพันธ์  2563  ให้ทุกพ้ืนที่ เตรียมสำรวจกลุ่มเป้าหมาย และจะมีการชี้แจงผ่านระบบ cloud 
conference  จัดการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายตามกำหนดปกติ (Routine Immunization) รักษาระดับความ
ครอบคลุมวัคซีน 
    เรื่องที่ 2 จากเดิม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูนประจำปี
งบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จังหวัดลำพูน มี
การคัดกรองผู้ป่วยและขึ้นทะเบียนรักษา ที่ให้การรักษาสำเร็จ ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า
เป้าหมาย ขอให้ทุกอำเภอมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตามผู้ป่วยตามเป้าหมายที่กำหนด  
ขอแก้ไขเป็น สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จังหวัดลำพูน มีการตัดกรองผู้ป่วยและข้ึน
ทะเบียนรักษา ที่ให้การรักษาสำเร็จ ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเป้าหมาย ขอให้ทุกอำเภอมีการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงและติดตามผู้ป่วยตามเป้าหมายที่กำหนด   
ในกลุ่มเสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง (สีแดง) ก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่ 

- ผู้ติดสุราที่ข้ึนทะเบียน 
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- ผู้ติดเชื้อ HIV no ARV 
- ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง 
- ผู้ สู งอายุ  65 ปี  ขึ้ น ไปมี โรคร่ วม CKD stage 4-5 และหรือ COPD และหรือ DM 

uncontrolled 
- ผู้สูงอายุ BMI <18.5 
- ผู้สัมผัสวัณโรครายใหม่ในปี 

 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

                    
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง                   

           เรื่องที่ 1  ความก้าวหน้าการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  จังหวัดลำพูนกำหนดเป้าหมาย จำนวน 2,923 คน มีผู้สมัครแล้ว 
จำนวน 1,059  คน ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ด้วย ซึ่งเรื่องจิตอาสาและการดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นตัวชี้วัดของการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
 

ประธาน  การสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พบว่า ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอความร่วมมือ
ให้มีการสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาด้วย ในการประชุมครั้งถัดไป ให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
สรุปจำนวนสมาชิก และกิจกรรมแต่ละประเภท เป็นรายอำเภอ เสนอในที่ประชุมด้วย  
 

                เรื่องที่ 2 การดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
ในวันที่ 2 มกราคม 2563 เพ่ือเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพ่ือออกให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์สำหรับประชาชน  
ในพ้ืนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง หมู่3 ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เริ่มเวลา 08.00 น. และเวลา 
09.00 น. สำนักงานจังหวัดลำพูน จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข คือการให้บริการ
รักษาพยาบาลด้านทันตกรรม และด้านการแพทย์แผนไทย  ทั้งนี้ขอความร่วมมือผอก.โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างและ
สาธารณสุขทุ่งหัวช้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมกับหน่วยงานจังหวัดที่
เกี่ยวข้องด้วย  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องจัง
  
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 

 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องจัง       

          
5.3 เรื่องของ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
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                           เรื่องท่ี 1 การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา  
ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
โดยจะมีการจัดงานแสดง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และ
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภารกิจของสำนักงานจังหวัดลำพูน คือ การ
จัดเตรียมทีมหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล และหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล สำหรับรองรับการดูแลประชาชน กรณีฉุกเฉิน
และขอความร่วมมือ รพ.ลำพูน จัดรถตู้พยาบาลตามขบวนเสด็จ ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 
เป็นจุดปลอดภัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ และจัดเตรียมพ้ืนที่วัดพระธาตุ
หริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นพื้นที่รับเสด็จด้วย  

        เรื่องที่  2  จากการประชุม VDO Conference ของกระทรวงสาธารณสุข      
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการทุกแห่ง ที่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์เนื่องในเทศกาล     
ปีใหม่ 2563 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในพ้ืนที่ส่วนตัว และในส่วนราชการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานนำร่อง
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้จัดทีมงานออกตรวจตราร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 
ประธาน กำชับให้ทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดลำพูน ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

อย่างเคร่งครัด  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.4 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
      เรื่องที่ 1 การจัดสรรงบประมาณของสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดลำพูน ประจำปี

งบประมาณ 2563 ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2563 แต่กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการของพ้ืนที่ ไปพลางก่อน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ทำ
หนังสือแจ้งให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งทราบแล้ว ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จัดทำแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้วย เพ่ือใช้กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
เป้าหมาย 
 

ประธาน สรุปจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน พบว่า สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 20 % พบว่าต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้ทุกอำเภอ
และกลุ่มงาน เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  

   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน       
      เรื่องที่ 1  ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ทางโรงพยาบาลลำพูน

จะมีการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ  
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นประธานพิธีเปิดอาคาร 
“อาคาร 100 ปี สธ.” โรงพยาบาลลำพูน ดังนั้นในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 โรงพยาบาลลำพูน จะงดให้บริการ
ผู้ป่วยที่ชั่วคราว เพ่ือเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ สำหรับพิธีเปิด “อาคาร 100 ปี สธ.” โดยผู้ป่วยนอก สามารถ    
ไปรับการตรวจรักษาได้ที่ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ส่วนผู้ป่วยที่แพทย์นัดตรวจโรคเฉพาะทาง  ในวันดังกล่าว 
ทางโรงพยาบาลลำพูนได้ทำการเลื่อนนัดให้แล้ว  กรณีการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินยังเปิดให้บริการตามปกติ   
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ประธาน  ขอให้โรงพยาบาลลำพูน  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและประชาชนทราบ โดยผ่านช่องทาง 
เสียงตามสายของหมู่บ้าน และขอให้ทุกพ้ืนที่เตรียมพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการตรวจเยี่ยมของผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวง กรณีที่ประสงค์จะนำเรียนปัญหา หรือข้อเสนอแนะ ของพื้นที่ ให้ผู้บริหาร
ระดับสูงทราบ ให้แจ้งผู้บริหารจังหวัดทราบก่อนทุกครั้ง  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน       
      โรงพยาบาลแม่ทา ตัวแทนสรุปจากการประชุมโรงพยาบาลทุกแห่ง 
       เรื่องท่ี 1  สถานการณก์ารเงินการคลัง  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ไม่มี 

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง  ขอให้ติดตามรายการเกณฑ์เงินสด และให้รายงานทุกเดือน 
 

       เรื่องท่ี 2 สรุปรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
รายการงบค่าเสื่อม ประจำปี 2562  มีโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ 2 แห่ง คือโรงพยาบาลลี้  7 รายการ 
และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 1 รายการ  ทั้ง 2 หน่วยบริการได้จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายการไปยัง สปสช.
เขต 1 เชียงใหม่ แล้ว ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ จาก สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ในภาพรวมมีการดำเนินงาน
ก้าวหน้าขึ้น จากเดิม มี 9 รายการ ที่ไม่ได้ดำเนินการตอนนี้เหลือ 8 รายการ ซ่ึงเป็นยูนิตทำฟันของโรงพยาบาลแม่
ทา ทำถึงขั้นตอนที่ 3 และได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
 

       เรื่องที่ 3  ข้อมูลผลการดำเนินงาน COPD พบว่า ข้อมูลยังต่ำ อาจจะเนื่องจาก
โปรแกรมการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานมีหลายโปรแกรม ทั้งโปรแกรม Hosxp และโปรแกรมของกรมการแพทย์ 
ซึ่งการดำเนินงานจริงการบริการไม่ได้ต่ำ ดังนั้น ควรจะนำโปรแกรมทั้งหมด มาบริหารจัดการในเชิงระบบว่าจะ
แก้ไขปัญหาอย่างไร งาน IT ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ควรจะช่วยแก้ไขปัญหา เช่น การเชื่อมข้อมูลจาก
โปรแกรมทั้งหมดเข้าด้วยกัน  
 
ประธาน                มอบให้งาน iT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบข้อมูลตามระบบของแต่ละโปรแกรม    
                          และให้สอบถามจังหวัดอ่ืนในเขตว่ามีการดำเนินการอย่างไร  
 

       เรื่องท่ี 4  สรุป smart hospital ในเรื่อง ระบบคิว สำหรับตู้ kiosk จะเหมาะกับ 
โรงพยาบาลที่มีประชาชนหรือคนไข้ที่มีความรู้ ทั้งนี้ระบบที่ดีจะต้องเข้าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่พ้ืนที่      
เพ่ือไปปิด Gap ของแต่ละโรงพยาบาล  ดังนั้น การใช้ ตู้ kiosk ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล 
 

       เรื่องท่ี 5  จังหวัดลำพูนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Service plan จังหวัดลำพูน
และประเด็นสำคัญต้องมีการเรียง priority แต่ละสาขา service plan และม ีGap อะไรที่เป็นปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ     ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
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6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องท่ี 1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS  ณ  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 งบดำเนินงาน  จำนวน 17,497,125 บาท เป็นค่าตอบแทน ฉ. 11 จำนวน 
10,447,895  บาท  รวม Po และเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 710,778.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 คงเหลือ
รอการเบิกจ่าย จำนวน 16,786,346.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.94  ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณค่าตอบแทน ฉ. 11 ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2563 ตามหนังสือที่แจ้งให้ทราบแล้ว 
 

ประธาน ขอให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เร่งรัดการเบิกจ่ายให้หน่วยบริการ โดยให้สรุปผลการ 
                             เบิกจ่ายแจ้งในกลุ่มไลน์ กวป. ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ และให้หน่วยบริการจัดส่ง     
                             หลักฐานการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไปต้นไป  
 

         เรื่องที่  2  แจ้งเอกสารสรุปความคืบหน้าการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม  2562  (วันที่ 21 พฤศจิกายน 
– 17  ธนัวาคม 2562 ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                     
1. สมาชิก           2. เงินดำเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               

ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,627  ราย          ยอดยกมาจากเดือนก่อน  1,714,169.94   บาท              
      สมาชิกเสียชีวิต                    6  ราย          รับเพิ่ม                 15,820.00   บาท   
      สมาชิกเข้า                                -   ราย          จ่ายไป                          364,119.00   บาท                          
      ลาออก                                    -  ราย          คงเหลือยกไป                 1,365,87.00   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป           11,621  ราย                                                                           
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                  เรื่องที่ 1  การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี  
โดยนายแพทย์ หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาการตรวจเยี่ยม และนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ 
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ             
มีกำหนดการตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ในวันที่ 10 มกราคม 2563 
เวลา 09.30 น. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ และผู้เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหาร  
บริการ และวิชาการ ขอให้หน่วยงานเตรียมพ้ืนที่และข้อมูล  เพื่อรับการตรวจเยี่ยม 
 

                    เรื่องท่ี 2  แจ้งแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเขต
สุขภาพที่ 1 ได้แจ้งกรอบประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข    
ปี 2563 มีนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 ประเด็น และแบ่งทีมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน 
ออกเป็น 2 ทีม และลงพ้ืนที่นิเทศงานจังหวัด จะดำเนินการก่อนกำหนดการของทีมตรวจราชการ อย่างน้อย 1 - 2 
สัปดาห์  สำหรับพ้ืนออกตรวจเยี่ยมจังหวัดลำพูน คือ รพ.ลำพูน และรพ.สต.อุโมงค์ และ คปสอ.บ้านโฮ่ง  (รพ.บ้านโฮ่ง 
และรพ.สต.หนองปลาสวาย ) จะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดกำหนดการให้พื้นที่ทราบอีกครั้ง                                                                                                        
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ประธาน   ให้สอบถามกลุ่มผู้นิเทศงาน ในวันที่จะมานิเทศงานและแจ้งรายละเอียดให้กลุ่มงานที่ 
เกี่ยวข้อง ในสสจ.ทราบต่อไป  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1 ท้าไทยก้าวไกลโรค แนวทางปฏิบัติ Health Literacy การออกกำลังกาย

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถสแกน QR code ผ่านทางโปรแกรมแชท Line กดเพ่ิมเพ่ือน และ
สมัครวิ่ง บนหน้าต่างการสนทนา  ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563      
 

       เรื่องที่ 2 นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตามโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกำลังกายโดยชุมชนเป็นฐาน  โดยมี
วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE) “ สุขกาย สุขใจ สร้างได้ถ้าออกกำลังกายทุกวัน ” ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1)  ระดับจังหวัด คนหละปูนฮ่วมใจ๋หนี่งแสนครอบครัวไทย ออกกำลังกายทุกวัน 
2) ระดับอำเภอ คนอำเภอฮ่วมใจ๋ 2 ใน 3 ครอบครัวไทย ออกกำลังกาย ลดเสี่ยง ลดโรค 
3) ระดับตำบล สมาชิกครอบครัวไทยฮ่วมใจ่ ออกกำลังกาย ลดเสี่ยง ลดโรค 

 

ขอความร่วมมือหน่วยงานรพท./รพช./และรพ.สต. รวมถึง อสม.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรมจะเปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 แถลงเปิดตัว ในเดือน
มกราคม 2563 สะสมระยะทางเดิน-วิ่ง ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 ประกาศผลข่าวและ
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล ในเดือนเมษายน 2563 

 ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมในระดับต่างๆ ดังนี้  
1) การดำเนินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด 

- เจ้าหน้าที่ทุกคนออกกำลังกายทุกวันพุธ 
- ลงทะเบียนครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายทุกคน 
- เจ้าหน้าที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) การดำเนินงานในระดับอำเภอและพ้ืนที่ชุมชน 
2.1) จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ร่วมกับรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยการสวมใส่เสื้อ  TO  BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน 
- เริ่มต้นด้วย “คีตะมวยไทย 10 ท่า” เพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 
-  ใช้ป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทุกครั้งที่จัดกิจกรร 
- ออกกำลังกายครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที 
- เสริมแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการประกวดให้รางวัล

รายบุคคล/กลุ่มงาน 
2.2) สำรวจกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
- จำแนกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 
- มีการประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพ ดัชนีมวลกาย (BMI) น้ำหนัก รายบุคคล ทุก 3 เดือน 

3) จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง (ประมาณเดือนมกราคม 2563)  
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4) จัดกีฬาสัมพันธ์ “หมอหละปูนจวนล่น” เวียนไปทุกอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
เครือข่ายในชุมชน 

5) ร่วมรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันยาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  และ
ขับเคลื่อนชมรม  TO BE NUMBER ONE ในชุมชน (MOU ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กับ 
นายอำเภอและอปท. ทุกแห่ง)  และ Kick off ชุมชนบ้านป่าก่อ อ.ทุ่งหัวช้าง (เปิดมหกรรม 
“กิจกรรมออกกำลังกาย ต้านภัยยาเสพติด”) 16 มกราคม 2563 

6) จัดประชุม “แกนนำสร้างสุขฮ้ือคนหละปูน” เป็นตัวแทนจากทุกอำเภอๆละ 5 คน เพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายทั้งจังหวัด 

7) ให้จัดเป็นกิจกรรมเสริมระหว่างที่มีการจัดประชุม/อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในหน่วย
บริการหรือในชุมชน 

 

ประธาน ขอชื่นชม ทีม TO BE NUMBER ONE ทีได้รับมอบรางวัล ระดับจังหวัด ในลำดับที่ 2 
และขอให้ทุกพ้ืนที่เตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                         

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่  1  แจ้งการทำบันทึกขอความร่วมมือการพัฒนาระหว่างสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ จังหวัดเชียงใหม่ กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ยากจน และด้อยโอกาส  
รายละเอียด ตามท่ีกลุ่มงานได้แจ้งพ้ืนที่ผ่าน Cloud  Conference แล้ว 
 

ประธาน   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการวัณโรคในพ้ืนที่  
 

       เรื่องท่ี 2  โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน  ในวันที่ 7  มกราคม  2563 จะมีการ 
มอบโล่และใบประกาศนียบัตร ให้แก่ หน่วยงานท้องถิ่นที่ปลอดโรคไข้เลือดออกมาแล้วตั้งแต่ปี 2562 ทั้งนี้ขอให้ 
เฝ้าระวังหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เสี่ยงการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า 4 สัปดาห์  ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน แม่ทา และบ้านธิ  
ขอความร่วมมือการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายต่อเนื่อง ตลอดปี 
 

ประธาน ขอให้กลุ่มงานตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานที่ไม่พบข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย 
50 – 80 %  เพ่ือมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงาน 

 

       เรื่องที่ 3 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 -12 ปี  
จังหวัดลำพูน ผลการดำเนินงานในกลุ่มเด็ก 1 - 7  ปี และอายุ  7 - 12 ปี ของทุกโรงพยาบาลทุกแห่ง ยกเว้น
โรงพยาบาลแม่ทา ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้โรงพยาบาลที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบเร่งดำเนินการ  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ  
       เรื่องที่ 1 จากการประชุมทางไกล VDO Conference  กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องการก่อเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันความเสี่ยง ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการการเฝ้า
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ระวัง และกำหนดมาตรการป้องกัน ให้ประสานหน่วยงานพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ กรณีที่มีการก่อเหตุ
รุนแรงในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ 

       เรื่องที่ 2  ขอให้หน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เรื่องการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างการขับรถ เนื่องจากหากพบการกระทำผิด จะมีการดำเนินการทางวินัยร่วมด้วย   

       เรื่องที่ 3 เรื่องยาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้หน่วยงานราชการมีการสุ่ม 
ตรวจบุคลากรเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งทางสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดลำพูนได้แจ้งข้อมูลของผู้ติดยาเสพติด
ให้แก่หน่วยงาน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
           เรื่องที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้โรงพยาบาลจัดตั้ง
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และคลินิกให้คำปรึกษาในโรงพยาบาล ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ สสจ. ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน       
ให้จังหวัดแล้ว และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกรพ.ทราบแล้ว 
 

ประธาน   มอบให้รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ลำพูน ประธาน service plan สาขากัญชา  
                               ทางการแพทย์ ดำเนินการประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด  และ  
                               ขอให้โรงพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาต ยส.5 แล้ว ตรวจสอบวันหมดอายุด้วย  หาก  
                               ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้ดำเนินการขออนุญาตต่อใบอนุญาตให้เรียบร้อยด้วย 
 

       เรื่องท่ี 2  การดำเนินงานแบน 3 สารพิษ นโยบายของเขตสุขภาพที่ 1 กำหนดให้
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทุกโรงพยาบาลต้องใช้ผักปลอดสารพิษประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ดังนั้น      
ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผัก 
ผลไม้ ที่ปรุงให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งสามารถส่งตรวจที่หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ได้แต่มีข้อจำกัด คือรถหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ จะเข้ามาตรวจสอบในพ้ืนที่  ปีละ 2 ครั้ง นอกเหนือจากนี้   ขอความร่วมมือให้รพ.ดำเนินการซื้อชุดทดสอบ
สารปนเปื้อนสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเอง 
 

ประธาน   ให้ข้อคิดเห็นว่า การเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารควรเลือกจากแหล่งที่ผ่านการ 
                               รับรอง GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
 

      เรื่องที่  3 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือการใช้ผลิตภัณฑ์  OTOP      
เป็นของขวัญปีใหม่  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.7   กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                                               
       เรื่องที่ 1 สรุปสถานการณ์ วิเคราะห์สภาวะวิกฤติ ของหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  พบโรงพยาบาลป่าซางอยู่ระดับวิกฤติระดับ 1 จะมีการ
การติดตามสภาพคล่องเกณฑเ์งินสด ของหน่วยบริการ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนถัดไป 
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        เรื่องที่ 2  สรุปแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
รายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้หน่วยบริการที่จะขอขยายเวลา เร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน  2563  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
  

 6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       
         เรื่องท่ี 1 สรุปประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้คณะกรรมการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอำเภอจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 8  อำเภอ  ซึ่งแต่ละอำเภอมีประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทีแ่ตกต่างกัน รวมทั้งหมดจำนวน 41 ประเด็น 

      
ประธาน ขอให้อำเภอที่จะนำเสนอประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเดือนถัดไป มีการนำเสนอ

เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
  

มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง

  
6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         
        เรื่องที่ 1 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน ข้อมูลคุณภาพอากาศ

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 50 Hg/m3 ติดต่อกันหลายวัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2562
พบสถานการณ์ที่เร็วกว่าปีที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันภัยจังหวัดลำพูน  
รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศทุกวัน  และในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้เฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากภาวะหมอกควัน ในกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มโรค 13 โรค  

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กำหนดแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563  ดังนี้  

1) ด้านบริหารจัดการ มีแผนปฏิบัติการ 3 ระยะ คือ  
- ระยะก่อนเกิดเหตุ 
- ระยะเกิดเหตุ 
- ระยะหลังเกิดเหตุ 

2) ด้านประเมินสถานการณ์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  
ดำเนินงาน ดังนี้ 

- ให้ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน ทุกวัน 
- ทำแผนงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และทบทวนแผน 

เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากภาวะ
หมอกควัน   3  ระยะ 
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- สื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่างๆ จาก
ภาวะหมอกควัน 

- จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง จังหวัดลำพูน ส่งให้อปท. และหน่วยงานสาธารณสุข ใน
พ้ืนที่ ทุกอำเภอ 

- ดำเนินการเฝ้าระวังโรคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาหมอกควัน เข้าสู่
ระบบของสคร.ที ่1  

 
จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังโรค ดังนี้  
   1)  ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน เฝ้าระวังและรายงาน รายสัปดาห์ 
   2)  ระยะปกติ (พฤษภาคม – พฤศจิกายน ) เฝ้าระวังและรายงาน รายเดือน 
   3)  กรณีเกิดเหตุนอกเหนือเวลาที่กำหนด ปรับช่วงเวลาเฝ้าระวัง 
   4)  กรณีพ้ืนที่สีแดงและภาวะวิกฤติ เฝ้าระวังและรายงาน รายวัน 
6.  โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียมยา,เวชภัณฑ์ และทำช่องทางพิเศษ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ    
     โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
7.  ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตน เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /  
     อสม. /ประชาชนทั่วไป /กลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
8.  หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง  ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำในหน่วยงานที่มีอาคาร 3 ชั้นขึ้นไป และในหน่วยงาน 
     ที่มีอาคารน้อยกว่า 3 ชั้น ให้ปลูกต้นไม้  รดน้ำ ล้างทำความสะอาดอาคารเพ่ิมความชุ่มชื้น เพ่ือลด   
     ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
9.  เตรียมความพร้อม สนับสนุนหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ป่วย/ผู้มารับบริการและประสานอปท.ในพ้ืนที่   
     ดูแลประชาชนทั่วไป , กลุม่เสี่ยงต่างๆ สนับสนุนร่วมงานรณรงค์ กิจกรรมต่างๆ 

    10.หน่วยงานสาธารณสุข ทุกระดับ เตรียมจัดทำห้องสะอาด (Clean Room) /ห้องปลอดฝุ่น ต้นแบบ   
                ดูแลผู้ป่วย /ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ประชาชน ทำความสะอาดบ้านเรือน จัดเตรียมห้อง 
                สะอาดภายในบ้าน 

11.สถานบริการสาธารณสุขและอสม. มีการเฝ้าระวังติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพ้ืนที่ 
12.สื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้ แก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชน การดูแลสุขภาพ และแจ้งภาวะหมอกควัน   
      ผ่านสื่อ ช่องทางต่างๆ 
13.ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ /โรงงานอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 
14.ให้ความรู้ประชาชน ผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (สวท.)  
15.นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้คำแนะนำ เครือข่ายในพ้ืนที่ 
16.สรุป  รวบรวม  วิเคราะห์  และรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นหลักประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่  โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ให้หน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับศึกษาธิการ และท้องถิ่น ประสานเป้าหมาย  1  ตำบล  
3  safe Zone ( โรงเรียน / อปท. / รพ.สต. ) 
 
 

      เรื่องท่ี 2 การจัดการขยะ จังหวัดลำพูน  กลุ่มเป้าหมายคือสำนักงานส่วนราชการ 
ทุกแห่ง และบุคลากรในสังกัด ทุกคน  

1) มีการจัดการขยะเปียก 100% โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- ส่วนราชการ ประชุมชี้แจงกับบุคลากรในสังกัด 
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- จัดทำบันทึกประกาศเจตนารมณ์กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือร่วมกันจัดการขยะเปียก/ขยะ
อินทรีย์ อย่างจริงจัง  พร้อมทั้งส่งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ให้ สนง.ทสจ.ลำพูน ฝ่ายเลขาฯ 

- บุคลากรในสังกัด ทุกคน จัดทำถังขยะเปียก หรือวงบ่อซีเมนต์ ภายในบ้านของตนเองแล้ว
ถ่ายภาพรายงาน ต้นสังกัด ส่วนราชการ ที่มีการขายอาหาร หรือจัดเลี้ยงอาหาร มีถังขยะ
เปียกรวม 
 

2) ขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ส่วนราชการและบุคลากรใน
สังกัด งดซื้อ งดใช้ หรือนำภาชนะโฟม มาบรรจุอาหาร โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- ส่วนราชการประชุมชี้แจงกับบุคลากร กำหนดมาตรการ รณรงค์งดใช้ งดซื้อ หรือนำ
ภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร และไม่นำเข้ามาในสำนักงาน 

- ส่วนราชการ กำหนดมาตรการงดใช้ งดซื้อ หรือนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร ในการ
จัดการประชุม/สัมมนา/การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน  

- ส่วนราชการ ติดป้ายรณรงค์ ให้ความรู้ถึงพิษภัยของการนำภาชนะโฟม มาบรรจุอาหารภายใน
สำนักงาน เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้มารับบริการ 

- ส่วนราชการ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับบุคลากรในสังกัด งดซื้อ งดใช้  หรือนำ
ภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร พร้อมทั้งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ให้ สนง.ทสจ.ลำพูน 

- สนง.ทสจ.ลำพูน แต่งตั้งคณะทำงานฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง 
-  เมื่อผ่านการสุ่มตรวจแล้วให้สนง.ส่วนราชการ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์"สำนักงานปลอดโฟม" 

100% 
3) การขับเคลื่อนโครงการคนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงและ

หลอดพลาสติก 
- ส่วนราชการทุกแห่งกำหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

และหลอดพลาสติก เข้ามาในสำนักงาน - ทุกวันพุธ (Green Day) ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว 
- ส่วนราชการทุกแห่งงดใช้หลอดพลาสติก ในการประชุม/สัมมนา/กิจกรรมต่างๆ ภายใน

สำนักงานโดยใช้วิธีดื่มน้ำจากแก้ว หรือใช้หลอดดูดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หลอดดูดไม้ไผ่ ต้นอ้อ ต้นตะไคร้ เป็นต้น 
- ส่วนราชการทุกแห่งติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและหลอด

พลาสติก ภายในหน่วยงาน เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 
- ส่วนราชการทุกแห่ง จัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับบุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมกัน งดรับ 

ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก พร้อมทั้งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ให้ สนง.ทสจ.ลำพูน 
- สนง.ทสจ.ลำพูน แต่งตั้งคณะทำงานฯ ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจสำนักงานส่วนราชการ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง 
 

 ขอความร่วมมือ รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ให้จังหวัดลำพูน ทุกเดือน ตามแบบรายงานและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมส่งให้สสจ.ลำพูน ทุกวันที่ 20 ของเดือน 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  
                 เรื่องที่ 1 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดลำพูน                     

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563  ในหัวข้อรณรงค์ศูนย์อำนวยการป้องกันความปลอดภัยทางถนน “ขับรถมีน้ำใจ 
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รักษาวินัยจราจร” โดยตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากสถานการณ์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และของปี 2563 
กำหนดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  61 ครั้ง /จำนวนผู้บาดเจ็บ  63 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 3 คน ซึ่งมี
มาตรการหลักเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2563 จำนวน
ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ / ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดลง  มีการบริหารจัดการในพ้ืนที่ระดับความเสี่ยงสีแดง  

การดำเนินการออกเยี่ยมจุดตรวจร่วม จุดบริการ ด่านชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนปี พ.ศ. 2563 จังหวัดลำพูน ( วันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 ) 
 
การเตรียมความพร้อมระดับกระทรวงสาธารณสุข 

1) กระทรวงจะมีพิธีเปิดศูนย์ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
2) ภารกิจเราคือ การดูแลผู้บาดเจ็บ ตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 
3) การตรวจ Alcohol ในเลือดผู้ขับขี่เบิกค่าส่งตรวจ-ค่าตรวจได้ 
4) จัด จนท.และ อสม.2-3 คน ร่วมปฏิบัติงาน ณ ด่านชุมชน ให้ อสม.ช่วยประชาสัมพันธ์ ตรวจ

ตราร้านค้า (จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
5) ให้ร่วมเปิดศูนย์ฯ กับ ศปถ.จังหวัด 
6) ให้หน่วยบริหารดูแลค่าตอบแทนผู้อยู่ปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 2 เท่า) 
7) จนท.สาธารณสุขปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
8) ผู้บริหารกระทรวงจะแบ่งกันลงเยี่ยมพ้ืนที่ 
9) ให้ดูแลขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่  กรณีมีคนทะเลาะวิวาทกันมารักษาพยาบาล  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ตำรวจไว้ก่อน เกรงคู่กรณีจะตามมาทำร้าย จะไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
10)  ผู้บริหารห้ามลาหรือเดินทางไปต่างประเทศ 

 

เรื่องที่ 2 การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน จังหวัดลำพูน พบว่า มีข้อมูลของผู้
ผู้สมัครใจบำบัดรักษาต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งในพ้ืนที่สีแดง จังหวัดลำพูนตั้งเป้าหมาย  7 ราย/เดือน ขอให้ทุกอำเภอ
และตำบล มีการติดตามและดำเนินการขับเคลื่อนอย่างน้อย 1 เดือน 1 ราย ต่ออำเภอ 

 

เรื่องที่ 3 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของหน่วยบริการ  
จังหวัดลำพูน ผ่านโปรแกรมของหน่วยบริการแยกรายอำเภอจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 
ปรับเลื่อนเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพท่ี1  ขอให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลและติดตามการบันทึกข้อมูล 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
   เรื่องที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ของกรมราชทัณฑ์ ตามคำสั่ง
จังหวัดลำพูน ที่ 2484/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานการ
สร้างหลักประกันสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น
ประธาน  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์ออกเยี่ยมด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล 
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การฟ้ืนฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยจังหวัดจะจัดประชุม
คณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง ในเรือนจำ จังหวัดลำพูน     
ในวันที่ 10 มกราคม  2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
   

(ลงช่ือ) ……………………….....           
                         (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                  
                เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  

                ผู้จดบันทึกการประชุม                                
 

(ลงช่ือ) ……………………………              
(นางบุษบา  อนุศักดิ์)      

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                                       

                



 

 

 
 
 
 
 
 
 

          
 


