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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
วันอังคารที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุผล  ตตินันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.  นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน     
4   นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
5.  นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6.  นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
7.  นายสัจพจน์        เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
8.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
9.นางสมสกุล   เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
11.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑2.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
13.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง    
๑4.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
15.นายจตุพล  พงษ์ธนพิบูล  (แทน) สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
16.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑7.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
18.นายโยธิน  จันทร์ทิพย ์                สาธารณสุขอำเภอลี้ 
19.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
20.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
21.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
23.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
24.นายอำพลพินิจ เศรษฐสมพงศ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
25.นายสาธิต  เจริญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
26.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
27.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
28.นางศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ  รก.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
29.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
30.นายปิยะดนัย สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
31.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.นางบุณฑริกา สุภานันท์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
33 นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
34.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
2. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ 
3. นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางวิรัมภา  กึง่วงษ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
3. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
5. นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
7. นายณรงค์เดช   นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายยุทธนา  เตมีศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นายสมชาย     แสนวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นายสุรยุทธ          ปรอินทร ์                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายพงศกร  ตัณติวรางกูร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นายกฤตนน  บวรศักดิยุต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
14.นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16.นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ    เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดพิธีการมอบ Peak Flow meter ตาม 
แนวทางการดำเนินงาน EACC ประจำปี 2564 ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้มีการดำเนินการตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบ Peak Flow meter ให้แก่
หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน ได้แก่สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จังหวัดลำพูน (ยกเว้นสาธารณสุขอำเภอ
เมืองลำพูน) แห่งละ 2 เครื่อง 
 

ประธาน ได้มอบ Peak Flow meter พร้อมได้แจ้งให้หน่วยงานสำรวจข้อมูลรพ.สต.ทุกแห่ง
และส่งให้จังหวัดทราบ เพ่ือจะดำเนินการจัดสรรให้ครบ ทุก รพ.สต.ต่อไป 
เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดพิธีการมอบใบประกาศ 

เกียรติคุณยอดนักรบชุดขาว (ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดลำพูน) ที่ไปปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่แพทย์หญิงภาวิณี   เอ่ียมจันทน์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   
 

ประธาน   ได้มอบใบประกาศพร้อมได้กล่าวชื่นชม 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1  แจ้งเชิญชวนให้มีการทบทวนเรื่องการนำวาระประชุมและออกแบบการ 

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข จังหวัดลำพูน (กวป.) ร่วมกันเพ่ือให้
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและให้เกิดเป็นรูปธรรม            
    เรื่องที่ 2  ประเด็นตามข้อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่1  

2.1 การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน จะมีการช่วยกันออกแบบให้เกิด 
รูปธรรมร่วมกันทั้งจังหวัด 
   2.2  การฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ในส่วนของข้อมูลให้มีการวางระบบและกลไกรที่
แม่นยำ และให้มีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม และให้มีวาระแจ้งที่ประชุมในเดือนต่อไปด้วย 
 

   เรื่องท่ี 3 สรุปผลการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม เสม พริ้มพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์  ตำบล
รอบเวียง อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

1. นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาล  
จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ ในช่วงวันหยุดราชการ เพ่ือให้บุตรหลานได้มีโอกาสพาผู้สูงอายุ
ได้มาพบแพทย์ที่ โรงพยาบาล เพ่ือร่วมรับทราบปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญคือไม่ต้องต่อคิวเพ่ือรอรักษาที่
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้โรงพยาบาลจัดเตรียมรูปแบบการบริการไว้  

2. การเตรียมความพร้อมการฉีดวัดซีน Covid-19 กำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเตรียมความ 
พร้อม และซักซ้อมการฉีดว่าจะดำเนินการอย่างไร เตรียมระบบการฉีด การติดตามหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว  
ทั้งนี้ คาดว่าวัคซีนจะมาประมาณเดือนมิถุนายน ให้ฉีดเข็มแรกให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 เดือนหลังจากได้รับ
วัคซีนแล้ว  

3. การดำเนินงานควบคุมโรคและป้องกันโรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 1   
• ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม พบว่า กลุ่ม

Intermediate Risk พบอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า High Risk และกลุ่มที่มี BMI ต่ำ 
อัตราการเสียชีวิตจะสูง 

• ผู้ตรวจฯ กำชับให้ทุกจังหวัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานควบคุมโรคและ
ป้องกันโรควัณโรค ให้คัดกรองในกลุ่ม ACTIVE และกลุ่ม PASSIVE ให้ครอบคลุม 
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีผลการคัดกรองต่ำ ส่วนการรักษา พบว่า อัตราการตายสูงใน
กลุ่ม Intermediate Risk      เน้นให้ทุกโรงพยาบาล คัดกรองกลุ่มสูงอายุที่มี BMI 
ต่ำกว่า 18 .50 ให้  CXR ทุกราย ควรจะมีการ set ระบบให้  Alert เมื่ อมี
กลุ่มเป้าหมาย walk in มารักษาในโรงพยาบาล รวมถึงให้วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยสำคัญ
ใดและปัจจัยอ่ืนร่วม กลุ่มติดสุรา พบว่า ป่วยด้วย TB สูง การนำเข้าระบบยุ่งยาก 
ควรจะมีการจูงใจให้เข้าสู่ระบบด้วยการตรวจสุขภาพตับ แต่ให้ตรวจ TB เพ่ิมด้วย  
รวมถึงกลุ่ม Close Contact น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญอีกกลุ่มในภาคเหนือ  

4. สถานการณ์การเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1  
4.1 วิกฤติการเงินการคลัง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 จังหวัดลำพูน ไม่พบว่า มีหน่วยบริการที่

ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7  
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4.2 การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับหน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 กรณีงบสำหรับผู้ว่างที่ได้รับตามพรก.เงินกู้เงิน  
จังหวัดลำพูน มีประชากรผู้ ว่างงาน 786 คน ยอดจัดสรรตามหัวประชากรผู้ว่างงาน 
769,759 บาท  ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 จัดสรรตามรายหัวประชากร
สิทธิว่างแต่ละสถานบริการจัดสรรตามรายหัวประชากรสิทธิว่างแต่ละสถานบริการ ทั้งนี้ จะ
นำเข้าที่ประชุม อปสข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป  
• ข้อเสนอการพิจารณาดำเนินงาน 30 บาท รักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตจะทำหนังสือ

หารือไปยังสปสช. เขต 1 เชียงใหม่ เพ่ือจะขอเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  

4.3  สรุปรายงานงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
1) รายการสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จำนวน 2 รายการ  

                       1.1) จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 2 รายการ  
รพ.ลำพูน อาคารสนับสนุนบริการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 9 เมษายน 2564  
รพ.ป่าซาง และ รพ.ลี้ อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว รายงานผลพิจารณาการประกวดราคา คาดว่าจะลง
นามในสัญญา วันที่ 31 มีนาคม 2564  

4.4  รายการครุภัณฑ์ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้  
4.5  รายงานเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรค   

 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกหน่วยบริการเตรียมความพร้อมแล้ว (เตรียม  
 คณะกรรมการ , รายละเอียดคุณลักษณะ และ เตรียมพื้นท่ี) โดยเฉพาะรายการสิ่งก่อสร้าง  
 ให้พิจารณาความจำเป็น และความเหมาะสมในการดำเนินการ (หากคาดว่าดำเนินการไม่ได้  
 ให้แจ้งคืนงบประมาณ) 

5. การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1  
แผนการดำเนินงาน ERP BackOffice HR1 กรณีที่โรงพยาบาลไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่ืน ให้ใช้โปรแกรม ERP หาก
ใช้โปรแกรมอ่ืน ให้ทีม It เขต เชื่อมข้อมูลจากโปรแกรมเดิม ไปสู่โปรแกรม ERP ทั้งนี้ เขตจะมีการประชุม
ร่วมกับทีม iT ของจังหวัด เพ่ือสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน  

6. รูปแบบการจัดสรรโควตาการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ กรณี 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 1 ที่ประชุมมี มติ ไม่
กำหนดหลักเกณฑ์อ่ืนเพ่ิมเติม ให้ทุกจังหวัดได้รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อแล้วของทุกจังหวัดส่งรายชื่อให้
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1  

7. การจัดสรรโควตาแพทย์ เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2565 ในระดับเขต
สุขภาพที่ 1 

8. การทบทวน Service plan ในระดับจังหวัด ของจังหวัดลำพูน คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 
ได้ให้ข้อเสนอว่า ควรจะมีการทบทวน Service plan ในระดับจังหวัด การกำหนดศักยภาพของ
โรงพยาบาลแต่ละระดับในจังหวัด เช่น ศักยภาพของ Node  

9. การบริหารผลการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 1 (Performance Management) ข้าราชการ
ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 การประเมินในรอบที่ 1 
จะใช้ตัวชี้วัดเดิมไปก่อน ในรอบการประเมินที่ 2 จะประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดการ
ประเมินอีกครั้ง 

10.  การประเมิน อวช. โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพ ขณะนี้มี อวช. ที่รอการประเมิน ประมาณ  
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 300 เล่ม จะมีการจัดประชุมครั้งถัดไปในเดือนเมษายน 2564 และจะกำหนดมีการจัดประชุม
พิจารณา ทุก 2 เดือน ขอความร่วมมือให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารการประเมิน และขอความร่วมมือคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ช่วย
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนส่งให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1  

11.  การพิจารณางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะใช้หลักการเดิม คือ กำหนดกรอบวงเงิน    
 1,000 ล้าน แบ่งเป็น กรอบวงเงินระดับเขต 500 ล้าน ระดับจังหวัด 500 ล้าน ทั้งนี้ จะมีการ  
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้ึนใหม่  

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564                    
ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th 
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  2564 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งสรุปการติดตามความก้าวหน้างบลงทุน 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564  ยังคงเหลือจำนวนรายการสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล ที่ยัง
ดำเนินการไม่เสร็จสิ้น จำนวน 3 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 รายการ  
 

          เรื่องท่ี 2 งบเงินกู้โควิด-19 ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยบริการ
ได้มีการดำเนินงาน  ได้แก่โรงพยาบาลลี้ /บ้านธิ /บ้านโฮ่ง ที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งในตอนบ่ายของวันนี้
จะมีการประชุมหน่วยบริการเพื่อพิจารณาหารือกัน 
 

รพ.ลำพูน การได้รับงบฯ เงินกู้โควิด-19 มีข้อดีสามารถนำมาใช้ปรับเป็นห้องทำงานโดยให้
ดำเนินการจัดเตรียมการทำห้องไว้ก่อนโดยใช้เงินบำรุง พอได้รับงบฯเงินกู้แล้วค่อย
จัดทำต่อในระบบอ่ืน 

 

รพ.ทุ่งหัวช้าง  ทางจังหวัดได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
 

รพ.แม่ทา ไม่สามารถดำเนินการได ้เนื่องจากยังไม่ชัดเจนเรื่องสเปคของการจัดชื้อจัดจ้าง 
 

ประธาน   แจ้ง ในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการประชุมทุหน่วยบริการเพ่ือปรึกษาหารือกัน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
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4.1.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน      
            เรื่องที่ 1 แจ้งความก้าวหน้าเรื่องวัคซีนโควิด- 19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ 
วันที่ 24  มีนาคม 2564  ตามแผนฯ จะได้รับวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564  และมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 4,204,136 คน  ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการเตรียมความพร้อม ซึ่งในกลุ่มที่ 1 จะได้รับ
วัคซีนโควิด-19 ในเดือนเมษายน 2564 ขอให้ดำเนินงานตามข้ันตอน ซ่ึงของจังหวัดลำพูนมีการเตรียมพร้อม
ห้องบริการฉีดวัคซีน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลลำพูน  มี 2 จุด คือห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 และห้องประชุมรพ.สาขาเวียงยอง  
2. โรงพยาบาลบ้านธิ  คือ อาคารผู้สูงอายุ  
3. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง คือ อาคารผู้สูงอายุ 

 

หน.กลุ่มงานควบคุมโรคฯ ชี้แจงในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จังหวัดจะมีการซักซ้อมเตรียมความ
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม รพ.สาขา
ลำพูน ขอเชิญตัวแทนหน่วยงานทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ประธาน   ให้มีการสุ่มจับฉลากและลงรายละเอียดออกแบบระดมสมองร่วมกันและให้มีการ 

ปรับเปลี่ยนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็น
ประธานกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นเลขานุการ และใน
ส่วนของคณะกรรมการดำเนินงานให้ปรับเปลี่ยนด้วย และขอให้มีการซักซ้อมหลัง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ร่วมกันอีกรอบหนึ่ง และให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ดำเนินการ ดังนี้ 
1.ให้จัดทำกล่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนเมษายน 2564 
2.จัดทำการปรับรายละเอียด Timeline ของการซักซ้อมก่อนสิ้นเดือนเมษายน 
2564 ทุกอำเภอ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ) และจะมีการซ้อมโต๊ะในกลางเดือน
พฤษภาคม 2564 อีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2 นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา      ไม่มีเรื่องแจ้ง  
          

4.1.3 นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
   4.1.4  เรื่องของเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
                   เรื่องท่ี 1  แจ้งประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสถานบริการ 
เอกชน ขอให้หน่วยงานแจ้งให้สถานพยาบาลในพ้ืนที่ ที่ขออนุญาตเพ่ิมบริการและให้คำปรึกษาการรักษา โดย
ไม่สามารถให้การรักษาได้ และมีเงื่อนไขตามวิชาการทางการแพทย์ตามวิชาชีพ ซึ่งจังหวัดจะมี หนังสือแจ้ง
ประกาศเพ่ิมเติมให้ทราบอีกครั้ง 
  
รพ.ป่าซาง แจ้งปกติ รพ.ป่าซาง จะมีผู้ป่วยโทรมาปรึกษานอกเวลาราชการ ทางรพ.ไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย 
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หน.กลุ่มงานเภสัชกรฯ สถานพยาบาลของรัฐ ต้องให้คำปรึกษาในเวลาราชการตามมาตรฐานของประกาศ 
 

รพ.ลี้  ขอสอบถามการให้คำปรึกษาผู้ป่วย 
 
ประธาน สอบถามค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษาในการให้บริการต่อครั้ง และขอให้เตรียมรายละเอียด

ความพร้อม ความแม่นยำในการดำเนินการที่ชัดเจน และขอให้มีการดำเนินการครบทุก
อำเภอตามคำสั่งแต่งตั้ง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน 
       เรื่องท่ี 1  เชิญชวนหน่วยบริการจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินงานควบคุมโรคและ 

ป้องกันโรคประเด็น เรื่องวัณโรค และได้มีการพัฒนาระบบ Service Plan จังหวัดลำพูนด้วย เนื่องจากพบว่า
ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่ม Active โดยทำการคัดกรอง CXR กลุ่ม  Active 
 

สสอ.เมืองลำพูน แจ้งพบผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ซึ่งเดิมไม่มีอาการ แต่มีผลตรวจเป็นผู้ป่วยโรควัณโรค
หลังจากเกิดอุบัติเหตุ  เป็นผู้ป่วยติดเตียง และเสียชีวิต 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน 
       รพ.ป่าซาง 
       เรื่องท่ี 1  ขอปรึกษาหารือเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยบริการ รพท./รพช.และ สสอ. จังหวัดลำพูน ในการดำเนินงานออกปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  พ. ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2564  
 
นิติกร แจ้งตามคำสั่งจังหวัดลำพูน จะมีหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งระยะเวลา 7 

วันอันตรายและมีข้อกำหนดพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนให้ ได้ไม่เกิน 2 เท่า ทั้งนี้
แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละอำเภอพิจารณาอนุมัติ 

 

หน.กลุ่มงานบริหารฯ แจ้งจะมีหนังสือข้อสั่งการให้ทุกอำเภอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ อีกครั้ง
หากมีการพิจารณาอนุมัติให้ไม่เกิน 2 เท่า อำเภอสามารถดำเนินการได้โดย
ไม่ต้องทำหนังสือแจ้งจังหวัด ขอให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการหน่วยงาน 

 
รพ.ลำพูน แจ้งของรพ.ลำพูนมีการพิจารณาอนุมัติให้เกิน 2 เท่า 
 

ประธาน ขอให้แต่ละอำเภอพิจารณาและมีมติให้ได้ไม่เกิน 2เท่า (ปรับไม่เกิน 1 เท่า)  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
               

4.4  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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4.5  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ   
       4.5.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป     อยู่ในวาระสืบเนื่อง   
  
       4.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                 เรื่องท่ี 1 แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การบริจาคและการสนับสนุนเงิน 

เพ่ือสาธารณประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  กรณีท่ีมีการบริจาควงเงินสนับสนุนเกิน 5 แสนบาท
ให้ทำหนังสือแจ้งเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน                

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

       4.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1 การขับเคลื่อนโครงการการป้องกันพลัดตกหกล้มใน 

ผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน โดยมีสโลแกน ลำพูนร่วมใจ เพ่ือ “ผู้สูงอายุ ไม่หกล้ม” และมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ของจังหวัดลำพูนได้แก่ ส่วนราชการ, อปท., ภาคเอกชน, องค์การอาสาสมัคร ชุมชนและจิตอาสา ร่วมแรงร่วม
ใจแก้ไขปัญหาการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูน “สุขภาพดี มีสุขภาวะ” ลดการ
บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  พบข้อมูลของผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน จำนวน 
93,865 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64  มีกลุ่มเสี่ยงหกล้ม จำนวน 5,144 คน คิดเป็นร้อยละ 5.48 ได้
ดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหา ของสาเหตุที่ทำให้หกล้ม เพ่ือป้องกันการนำมาซึ่งความสูญเสีย ตาม OKR 
แนวทางการดำเนินงาน ของเขตสุขภาพที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกอำเภอทราบแล้ว และให้มี
การนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในพ้ืนที่และให้มีการ
นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขเป็นรายอำเภอทุกเดือน ซึ่งของ
เดือนเมษายน 2564 เป็นการนำเสนอของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุ่งหัวช้าง   ดังนี้                                                     
พบข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุ ปี 2564 จำนวน 3,712 คน และได้มีการแก้ไขปัญหาในตัวบุคคล  และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ กระบวนการ 3 ก. ตามรายละเอียดดังนี้ 

ก1 : กรรมการ แบ่งเป็น 2 คณะ 
1. คณะอำนวยการ  
2. คณะทำงาน 

ก2 : กองทุน 
กองทุนห่วงใย ใส่ใจ สูงวัย “พลัดตกหกล้ม” 
งานบุญร่วมใจ ห่วงใย สูงวัยเป็นสุข 
งานขาวดำ คนไป ห่วงใย คนอยู่   

ก3 : กิจกรรม พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม มีปัญหา ด้านพื้นบ้าน เตียงนอน  บันได และห้องน้ำ 
การคัดเลือกจิตอาสาผู้สูงอายุ  1 ต่อ 10 คน 
การสร้างพิธีกรจิตอาสาให้มีองค์ความรู้ด้านพลัดตกหกล้ม และการเชิญชวนให้บริจาคเข้าร่วมกองทุน  

ทั้งงานบุญและงานขาวดำ 
การให้องค์ความรู้ พระ อสว. ในการช่วยป้องกันการพลัดตกหกล้มใน ผส. / การเป็นพิธีกรเชิญชวน 

ประชาชนบริจาคเข้ากองทุน 
 

กลุ่มเสี่ยง ที่ต้องใช้แบบสำรวจ Thai FRAT จำนวน 370 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ Thai FRAT 
       พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม มีปัญหา ด้านพื้นบ้าน เตียงนอน  บันได และห้องน้ำ 
       ด้านบุคลากร พบว่า มีการใช้ยา (มากกว่า 4 ชนิด)  มากกว่า ด้านสายตา 
 
ประธาน เชิญชวนให้หน่วยบริการร่วมกันจัดการกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุเป็นรูปธรรมทั้งจังหวัด เพื่อ

ป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่าย โดยสร้างตัวแทนกลุ่มนักกายจากหน่วย
บริการมาเป็นผู้สอนฝึกนักกายภาพ ให้จิตอาสาของผู้สูงอายุ  สร้างสะพานบุญแจ้ง
ให้นายอำเภอ และนายกท้องถิ่น ในพ้ืนที่รับรู้ และให้ดำเนินการได้เลยทุกพ้ืนที่ เน้น
เรื่องรองเท้าต้องมีสภาพพ้ืนดี เพ่ือป้องกันการหกล้ม ขอความร่วมมือรพ.ลำพูนจัดส่ง
นักกายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรให้เป็นรูปธรรมระดับจังหวัด  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                    

  4.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
           เรื่องท่ี 1 สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน ระลอกใหม่ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อจำนวน 83 วัน พบผู้ป่วยสะสม 2 ราย รักษาหายและกลับ
บ้านแล้ว และกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจจับการระบาดในประชาชนเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงได้ทันเวลา และเพ่ือ
ติดตามแนวโน้มของการเกิดโรคในประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง จังหวัดลำพูน
ดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 แบบ Screening และในกลุ่มเสี่ยง Sentinel รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1 
 

              เรื่องที่  2 สรุปสถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 
2564 มีผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE และ PASSIVE ในระดับเขต
สุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย จำนวน 513 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 22 
มีนาคม 2564  ของจังหวัดลำพูน มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน จำนวน 95 ราย (ร้อยละ 15.63 ) ผลการคัดกรองใน
ระดับเขตสุขภาพที่1 จัดเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 97.0  จังหวัดที่มีผลงานสูงสุดเป็นอันดับที่1 คือ
จังหวัดแพร่ ขอให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการ ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

ประธาน ขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนพ้ืนที่แหล่งวัณโรค ให้ผู้รับบริการ ในรายที่ดื้อไม่
ยอมรับยา ขอให้ประสานหน่วยงานพื้นที่เพ่ือดำเนินการ 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

  4.4.5  กลุ่มงานกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 

  4.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
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                เรื่องที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน RDU จังหวัด
ลำพูน ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้นที่1 ครบทุก
แห่ง /RDU ขั้นที่2 คงเหลือโรงพยาบาลลี้ และ RDU ขั้นที่ 3 มีโรงพยาบาลที่ผ่าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลบ้านธิ ,โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลป่าซาง 
 

 เรื่องท่ี 2  สถานการณ์กัญชง-กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดลำพูน สรุป 
มีเป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 1 :  ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 (เป้าหมายจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.
2564 คือ 178 คน) จำนวนผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (รับยา และ/หรือ ให้คำปรึกษา) 
รวมทั้งจังหวัดจำนวน 314 ราย  มีการดำเนินการด้านกัญชาทางการแพทย์ / กัญชง ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาการอนุญาตปลูกกัญชง/กัญชา จำนวน 83 ราย (29 ม.ค. - 23 มี.ค. 64) 
2. มีผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 1 ราย 

สถานที่ปลูก ต.ริมปิง แต่ได้ขอยกเลิกคำขอฯ เพ่ือเปลี่ยนเป็นขออนุญาตปลูกกัญชาแทน และอยู่ในขั้นตอน   
ไดท้ำ MOU กับกรมแพทย์แผนไทยฯ 

3. เตรียมทีมประสานงานค้นหาผู้ป่วยที่สามารถเข้าข่ายการใช้กัญชาในแต่ละโรงพยาบาล เพ่ือ
วางแผนส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

  4.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
           เรื่องท่ี 1 แจ้งสถานการณ์การเงินการคลังและประสิทธิภาพการเงินการ 

คลัง (CFO) ของหน่วยบริการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2564 พบว่าทุกหน่วยบริการมีสถานการณ์
เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้สินเพิ่มขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
             
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

4.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
              เรื่องท่ี 1 แจ้งกำหนดการออกหน่วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เดือนเมษายน 2564 จังหวัดลำพูน ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ บ้านดงเลาะ 
หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานของจังหวัดลำพูน ตามวันเวลาที่กำหนดด้วย 
 

            เรื่องท่ี 2 ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณการขับเคลื่อน การ 
พัฒนาระบบระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของงบขับเคลื่อน พชอ. และงบเพ่ือการ
พัฒนางานปฐมภูมิ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCUs) ขอให้เร่ง
ดำเนินการเบิกจ่ายงบฯสสส. ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และงบฯ สป. ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 
มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
                      
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

4.5.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
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4.5.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
4.5.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
          เรื่องท่ี 1  แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จังหวัดลำพูน ของเดือน 

มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบค่า PM 2.5  เท่ากับ 102 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน และค่ามาตรฐาน PM 10 มากกว่าหรือเท่ากับ 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป ขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษอากาศ ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยขอให้พ้ืนที่มีการสื่อสารความเสี่ยง
ประกาศแจ้งเตือนให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เรื่องห้ามเข้าเข้าพ้ืนที่ป่าเพ่ือหาของป่าและล่าสัตว์,ห้ามเผา
เด็ดขาด และมีการสำรวจห้องปลอดฝุ่นในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ตามนโยบาย รวมทั้งหมด 218 แห่ง จะมีการจัด
ประชุม Web Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting และได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PHEOC) โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลำพูน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมน เป็นผู้ประสานงานและ
รายงานข้อมูล ระดับจังหวัด ขอให้ทุกแห่งรายงานการดำเนินการด้านหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาม
แบบรายงานทุกวัน ภายในเวลา 14.00 น. และรวบรวมส่งให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 5 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

4.5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ      
             เรื่องท่ี 1 แจ้งผลการดำเนินงานบูรณาการโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (มูลนิธิถันยรักษ์) ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว) พบว่ามีผู้หญิงอายุ 30-70 ปี จาก 21 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1.9 ล้านคนในโครงการฯ 
เน้นการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการและขอให้
พิจารณาดำเนินการตามควร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

เรื่องท่ี 2 แจ้งหนังสือสั่งการจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการ สงกรานต์สุขใจ  
ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 

 

เรื่องท่ี 3 แจ้งเอกสารสรุปสถานการณ ์การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6..5.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       
      เรื่องท่ี 1  เอกสารแจ้งการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

ในรพ.สต. จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา          ไม่มีเรื่องแจ้ง   
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ        
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด  

เรื่องท่ี 1  แจ้งขอเชิญชวนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน เข้า 
ร่วมพิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครบรอบ 40 ปี  ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ 
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด และเชิญร่วมรับประทานอาหารกสางวัน ณ ลาน
บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  14.30  น.  
 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....                      
          (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                            
                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         
                                        ผู้บันทึกการประชุม                             
 
       ลงช่ือ) …………………….......................…...  
                 (นางบุษบา อนุศักดิ์)  
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                  


