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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่8 /2565 

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
4. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
6. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
7. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม   
8. นางบุษบา  อนุศักดิ์            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านยุทธศาสตร์ 
9. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
10.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
11.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
12.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
13.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
14.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
15.นายสันทัด     ทองพรรณ    (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
16.นายวสวสัดิ์  วะดี   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลใกล้หมอ ล าพูน 
17.นส.ชนินทร์ทิพย์       อินทะสืบ  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
18.นางประภัสสร  เครือผิว   (แทน) อ านวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองล าพูน 
19.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
20.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  
21.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
22.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
23.นายวิเชียร     ปิงชัย   สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา   
24.นายบัญญัติ  อรรคสีวร  รก.สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
25.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  (แทน)สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
26.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  (แทน)สาธารณสุขอ าเภอลี้  
27.นายนฤทธิ์  มณีทอง   ประธานชมรมผู้อ านวยการ รพ.สต. 
28.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
29.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
30.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลี้  
31.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
32.นายพรชัย  หาญต๊ะ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
33.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
34.นายสาธิต    เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
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35.นางสาวฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
36.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
37.นายปิยะดนัย  สุธีรพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
38.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
39.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูลย์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
40.นางอุบลกาญน ์ ทับแก่น   (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
41.นางชญาก์ทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
42.นางกุหลาบทิพย ์      พิทักษ์รัตนานุกูล        (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
43.นางวันเพ็ญ  โพธิยอด                     (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
44.นายมนตรี     อินแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
45.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   

      
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.  นายพงศกร  ศรีสมยา                       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.  นายอ าพนพินิจ เศรษฐสมพงษ์               นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4.  นายกฤตชญา เขยะตา                       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
5.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6.  นางจันทร์จิรา นันตาเวียง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7.  นางสุพิชฌาย์  ปิติโชติโชคโภคิน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8.  น.ส.นพมาศ  เรืองโฉม    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9.  นางศิริพร  อูปแปง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
10.  นางสางอรวรรณ ร่มป่าตัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
12.  นายกฤษฎา           ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
13.  นางสาวธิดารัตน์     โพธิพฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน   
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายเจตน์  วังแจ่ม    ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านระบาดวิทยา 
2. นายสุธิต  คุณประดิษฐ์                  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน  
3. นายรักษ์  ตนานุวัฒน์   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน 
4. นายวัชระ  สนธิชัย     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหริภุญชัยราม 
5. นายเนตร  พงษ์ตุ้ย    สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
6. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสต์สาธารณสุข 
7. นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
8. นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระพิเศษ  พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี 

   เรื่องท่ี 1 รางวัล To be Number One คปสอ.แม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
เรื่องท่ี 2 แพทย์ศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี 2565 คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และท่ีประชุมร่วมแสดงความยินดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1 วิธีคิดแนววิเคราะห์ จากค าถาม ซื้อของราคา 3 บาท มีเงินอยู่ 10 บาท จะได้

เงินทอนกี่บาท ? การคิดวิเคราะห์มีแนวตอบอยู่หลายแบบ ทั้งแบบจากสามัญส านึกในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
แนวคิดจากองค์ประกอบที่สามารถแยกประเด็นที่เป็นไปได้ ค าตอบ มีทั้ง 7 , 2 , 1 , 0 เพราะฉะนั้นการคิดต้อง
คิดให้หลากหลายด้าน 

เรื่องที่ 2 รูปทรงกระบอก หากมองด้านเดียว ก็จะมีค าตอบเดียว ควรมองหลายด้าน จะ
มีค าตอบที่หลากหลาย เพราะฉะนั้น ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ควรสร้างพ้ืนที่กลาง และท าความเข้าใจและ
ต้องปรับมาใช้ในสถานการณต์่างๆ และพยายามเคลื่อนมาในต าแหน่งพื้นที่เดียวกัน 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เรื่องแจ้งจากการประชุม        
คณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4  ศาลากลาง
จังหวัดล าพูน ดังนี้ 
                                     เรื่องที่ 1 ประเด็นการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว
ตาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยังเป็นวาระส าคัญของจังหวัดล าพูน อย่างต่อเนื่อง และกล่าวขอบคุณ ประธาน พชอ.
ทุกอ าเภอ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                     เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การล าพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนประจ าปี ๒๕๖๕ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ได้รายงานผลการปฏิบัติการ โครงการล าพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย และการขับเคลื่อน โครงการล าพูนเมืองน่าเยือนบ้านเฮือนน่าอยู่ ของส่วนราชการ (หน่วยงาน
รับผิดชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้เป็น
ตัวอย่างของการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                     เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) ศจพ. กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแยกรายมิติเคร่งครัด  ด้าน
มิติสุขภาพ ครัวเรือน จ านวน 1,484 ครัวเรือน ซึ่งทุกอ าเภอได้ด าเนินการช่วยเหลือทุกครอบครัว  
 

ประธาน  Contact Information มีความส าคัญ ในกระบวนการจิตเวช  
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นพ.สันติ วงค์ฝั้น Health Problem ต้องหาความเชื่อมโยง กับ Case จิตเวช ด้วย 
 

ศูนย์สุขภาพจิต กลไกลการด าเนินการ การฆ่าตัวตาย การด าเนินงาน Family Support และ Community Support มี
ความส าคัญกับผู้ป่วยจิตเวช 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เรื่อง แจ้งการประชุม
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 1 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ประเด็นที่ 1 เงินพัฒนาเขตสุขภาพท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
    1. จัดสรรตามหลักการเดิม (2% Basic payment)  
    2. จัดสรตามหลักการเดิม (2% Basic payment) (M2 ลงไปบริหารจังหวัด) 
โดย หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนเงินบ ารุงเขตสุขภาพ ตอบโจทย์ปฏิรูปเขตสุขภาพ พัฒนาระบบบริการ Service 
plan, HR งานสนับสนุนต่างๆ ติดตามการด าเนินงานเงินกันเขต โดยคณะกรรมการ ถือว่าโครงการต่างๆ ได้
ด าเนินการแล้ว แต่ต้องดูผลที่เกิดขึ้นประชาชน  
 
   ประเด็นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นตอนการ
ด าเนินงานจัดท าาแผน  
    1.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
    2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยรายการงบลงทุน ปีเดียว ให้ลงนามในสัญญาให้เรียบร้อย ภายใน  31 ธันวาคม 
2565 รายการงบลงทุน ผูกพัน ให้ลงนามในสัญญาให้เรียบร้อย ภายใน 31 มีนาคม 2566 
 
   ประเด็นที่ 3 สรุปผลการประชุมการจัดท าแผนงบลงทุน ปี 2567 – 2570 การ
บริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพท่ี 1 หลักเกณฑ์ วงเงิน 1,000 ล้านบาท ผูกพันเดิม ประมาณ 600 ล้านบาท 
คงเหลือประมาณการแผนงบลงทุน ปี 2567 ประมาณ 400 ล้านบาท วงเงิน ล้านนา 1 = 178.50 ล้านบาท 
จังหวัดล าพูน = 32 ล้านบาท โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณา 3 กลุ่ม  
    1. ระบบบ าบัดน้ าเสีย (ระบบบ าบัดน้ าเสีย พร้อมระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
โรงพยาบาลลี้ วงเงิน  8,212,094.09 บาท)  
    2. อาคารบริการ อาคารสนับสนุน บ้านพัก (อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็น
อาคาร คสล.5 ชั้น วงเงิน 187,575,700 บาท ตั้งงบปีที่ 1 วงเงิน 37.515,100 บาท โรงพยาบาลล าพูน)  
    3. ครุภัณฑ์ (1. ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องข้อ ความละเอียดสูง 
(4K) - 5,000,000 บาท โรงพยาบาลล าพูน 2. เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโดปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มก าลังไม่น้อย
กว่า 2.2 kw ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล = 5,000,000 บาท โรงพยาบาลล าพูน)  
   การจัดล าดับความส าคัญของระดับเขต  
    1) พิจารณารายการที่ตัดในปี 2566 และปีก่อนที่จังหวัด ยังให้ความส าคัญ
เป็นล าดับต้น   
    2) เป็นรายการที่สอดคล้องส าหรับการพัฒนารระบบบริการสุขภาพ ของเขต
สุขภาพ 
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ประธาน ติดตามเอกสารสิทธิ์ ของปฐมภูมิ ที่จะต้องส่งเอกสารให้ อบจ. ซึ่ง ผชชบ. ได้รายงานว่าครบทุกที่แล้ว โดย
ประธานได้ขอให้ ติดตามตรวจสอบ สถานะของที่ดินของหน่วยบริการสาธารณสุข มอบหมายให้ ผชชบ. น ามาสรุป
ให้ที่ประชุมเดือนต่อไป 
    
   ประเด็นที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารในเขตสุขภาพ หลักสูตร Mini Administrator of 
management in health ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือเป็นผู้บริหารของเขตสุขภาพ เริ่มในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  
   ประเด็นที่ 5 โครงการ แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 
เฉลิมพระเกียรติ WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 8  โรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานเพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565  
 
ผชชว. โครงการ แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 ควรมีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
ในแต่ละระดับ เพ่ือให้ผู้บริหารแต่ละแห่งได้รับทราบ  
 
ผชชส.  โครงการ แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 ได้มีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละ
อ าเภอ ในส่วนของจังหวัดล าพูน เป้าหมายที่เขตสุขภาพ 7,700 คน จังหวัดล าพูน 1,000 คน กิจกรรมระหว่าง
วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2565 ในส่วนของข้าราชการ สามารถ วิ่งสะสมไมล์ ใน Application ก้าวท้าใจ ระหว่าง     
8 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 ตุลาคม 2565 ค่าสมัคร 314.50 บาท รับเสื้อที่ ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลล าพูน 
เป้าหมาย อ าเภอละ 100 คน  
 
ประธาน มอบหมายให้ ผชชส. นับจ านวนการสมัครของเจ้าหน้าที่รายอ าเภอ จนถึง 10 กันยายน 2565  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ ได้
น าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
 

   เรื่องที่ 1 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 และได้เป็นต้นแบบ Key Success Factor ในการด าเนินการ โดย     กรม
สุขภาพจิต ได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการ แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ลงสู่ระดับพ้ืนที่ ในส่วนของสถานการณ์ อัตรา
การฆ่าตัวตายส าเร็จ เกณฑ์ต่ าว่า 8.0 ต่อแสนประชากร จังหวัดล าพูน มีอัตรา 15.71 ต่อแสนประชากร พบมากที่สุดที่
อ าเภอทุ่งหัวช้างอัตรา 24.78 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอลี้ และอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  การฆ่าตัวตาย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ใช้เชือกผูกคอ พบมากที่สุด ร้อยละ 83.00 ในช่วงเดือน สิงหาคม 2565 จังหวัดล าพูน พบ
อัตราที่ลดลง เทียบกับปีงบประมาณ 2564 อัตรา 22.66 ต่อแสนประชากร พบคนฆ่าตัวตายส าเร็จ 92 ราย  

http://www.lamphunhealth.go.th/
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ปีงบประมาณ 2565 พบคนฆ่าตัวตายส าเร็จ 63 ราย อัตราลดลงจ านวนร้อยละ 24.00 การด าเนินการโดยใช้
เครื่องมือ 4 Pillars ผ่านกลไกล พชอ. ในการขับเคลื่อน และให้หมู่บ้าน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ พชอ. พชต. พชม.ด าเนินการในระดับพื้นท่ีทุกอ าเภอ มีการด าเนินการโดยมีนายอ าเภอเป็น
ประธาน ซ่ึงประเด็นหลัก การด าเนินงานเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ผ่านการประชุมของคณะ
กรรมกรพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ กิจกรรม ถอดบทเรียนศึกษาเพ่ือการดูแลจัดการรายกรณีของผู้ท าร้าย
ตนเองในพ้ืนที่ (Active Learning Suicide Case Study with 4 Pillars) การด าเนินการในสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ (บ.โฮย่า) ผ่านกระบวนการ Active Screening and Mental health Check list และในส่วน
ของสถานศึกษา มีสายด่วน ให้ค าปรึกษา School Health Hello  
 
ผชชว. ควรมีการชี้เป้า Psycho Autopsy ในแต่ละอ าเภอ โดยมีเจ้าภาพที่ชัดเจน 
 

ประธาน ให้ก าหนด ระยะเวลาในการรายงานผล Psycho Autopsy มาที่จังหวัด โดยมีทีมงาน จิตแพทย์โรงพยาบาล
ล าพูน ทีมจิตเวช จาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและพ้ืนที่ ให้ด าเนินการถอดบทเรียน การท า  Psycho Autopsy โดย
น าผลที่ได้ มีปัจจัย และจุดส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกัน ประเด็น สิ่งค้นพบที่จะพัฒนาต่อทางการแพทย์ 
ปัญหาชีวิตทางสังคม และหนี้สิน 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งการด าเนินงาน Psycho 
Autopsy ของอ าเภอป่าซาง และได้รายงานผลเข้าสู่กลไกลของ พชอ.ระดับอ าเภอ ครบทุกองค์ประกอบ ทั้งการค้นหา 
ประเด็น สิ่งค้นพบที่จะพัฒนาต่อทางการแพทย์ การพยาบาล และการช่วยเหลือทางสังคม ในเชิงป้องกันระดับ
ครอบครัว 
 
   เรื่องที่ 2 การถ่ายโอนภารกิจของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ประเด็น ความพร้อมของ คน เงิน ของ และ
ระบบบริการ ด้านการเงิน ไม่สามารถโอนให้ได้เนื่องจากขัดกับระเบียบเงินบ ารุง และแนวทางของ บุคลากรและลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินบ ารุง รวมถึง ข้าราชการที่ไม่ประสงค์ที่จะถ่ายโอน และได้มติในที่ประชุมเสนอให้ อบจ. จัดตั้ง
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนภาระกิจถ่ายโอน 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
    1.คณะท างานบริหารจัดการก าลังคน                    
    2.คณะท างานบริหารจัดการด้านงบประมาณยาและเวชภัณฑ์  
    3.คณะท างานบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการให้บริการ  
    4.คณะท างานบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประธานแต่ละคณะน าเสนอในที่ประชุม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 
ประธาน การถ่ายโอนภารกิจของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน จากกระทรวง
สาธารณสุข โดยยึดประชาชนเป็นส าคัญ โดยขอความร่วมมือ CUP Broad ของ รพ.แต่ละแห่ง ได้โอน ยา และเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา ให้ รพ.สต.ระยะเวลา 1 ไตรมาส ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565 
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หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ ได้ชี้แจงการด าเนินการ จัดการเรื่องบัญชีทรัพย์สินของ หน่วยบริการ ได้ด าเนินการครบทุก
แห่งแล้ว 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านเวชกรรม / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน /       
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา/นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดด้านยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูนใกล้หมอ /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน /ผู้อ านวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองล าพูน/ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน      
    เรื่องที่1 สถานการณ์ตัวชี้วัดผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
จังหวัดล าพูน ปี 2565 ซึ่งตาม Template นิยามถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี หมายถึง 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม (โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรังระยะที่    
4-5) ที่มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม ที่มีค่า
ระดับน้ าตาลในเลือด HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 ทั้งนี้ ต้องน าผลการตรวจระดับน้ าตาลด้วยวิธี FBS ที่
มีผลที่ดี มาตรวจหา ค่าระดับน้ าตาลในเลือด ด้วยวิธี HbA1C ถึงจะสรุปได้ว่า เป็นผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี การ Screening โดยการเจาะเลือดจากผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เกณฑ์ ร้อยละ 70 และสรุปว่าเป็น
ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เทียบจากระดับน้ าตาลในเลือด HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ      
7 หรือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม ที่มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 โดยมี
เกณฑ์ เป้าหมาย ร้อยละ 40 
 

ผชชว. การตรวจหา ค่าระดับน้ าตาลในเลือด ด้วยวิธี HbA1C ในแต่ละอ าเภอ การตรวจ FBS ต้อง ควบคุมได้ดี
ติดต่อกัน 2 ครั้งถึงจะตรวจ ระดับน้ าตาลในเลือด ด้วยวิธี HbA1C ค่าบริการ 100 บาท 
 

นพ.สันติ วงค์ฝั้น เสนอการตรวจน้ าตาลในเลือด ด้วยวิธี HbA1C โดยการใช้เงินจากเงินกัน ร้อยละ 20  
 

ประธาน การจัดการโรคเบาหวาน มีทั้งประเด็น Non Pharmaco และ Pharmaco ส่วนการตรวจหาระดับน้ าตาล
ในเลือด ให้พ้ืนที ่Screening Status ของผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด มอบ Service 
Plan NCD ให้ขับเคลื่อน ในส่วนของ Pharmaco และ Non Pharmaco (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)  และการจัดการ 
HbA1C ในภาพรวมจังหวัด เพื่อลด Cost ค่าตรวจบริการทางห้องปฏิบัติการ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    เรื่องท่ี 2 ระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (โปรแกรม E - Manifest) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือก ากับติดตาม ระบบควบคุมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) เป็นเครื่องมือ
ดิจิตอลในการควบคุมก ากับและติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือให้ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
ป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อระหว่างการขนส่ง โดย มาตรา ๖๘/๑ ผู้ใดฝ่าฝืน กฎกระทรวงซึ่งออกตาม
มาตรา ๖ ในกรณีที่เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับไปก าจัด และเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการมูลฝอยติด
เชื้อของประเทศที่มีประสิทธิภาพ แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องลงระบบ E-Manifest ได้แกโ่รงพยาบาลรัฐ /
เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์การแพทย์เทศบาล คลินิกเอกชน คน สัตว์ ห้องปฏิบัติการ โดยการ 
ด าเนินการให้เสร็จภายใน 10 กันยายน 2565 
 
ประธาน หน่วยงานต้องลงระบบ E-Manifest ได้แกโ่รงพยาบาลรัฐ /เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
ศูนย์การแพทย์เทศบาล คลินิกเอกชน คน สัตว ์ห้องปฏิบัติการ ให้ด าเนินการให้เสร็จภายใน 10 กันยายน 2565 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    เรื่องท่ี 3 การป้องกันควบคุมวัณโรค ปี 2565 จังหวัดล าพูน มีเป้าหมายการ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า จ านวน 531 ราย (88% ของ 150/100,000 ประชากร) ผลงาน
การค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า จ านวน 236 ราย (ความครอบคลุมร้อยละ 
39.14) กลุ่มเป้าหมายคัดกรอง 71 ราย (30.1%) Close Contact : 35(14.8%) HIV: 15 (6.4%) DM         
อายุ 60+ : 8 (3.4%) กลุ่มติดสุรา :7 (3.0%) ผู้ต้องขัง : 4 (1.7%) COPD อายุ 60+ : 2(0.8%) นอก
กลุ่มเป้าหมายคัดกรอง 165 ราย (69.9%) ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค(Walk In) : 151 (64.0%) สูงอายุ ติดบ้านติด
เตียง : 5 (2.1%) Relapse : 9(3.8%) 
 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผลงานการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษาปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาส 1 (เฉพาะ PA) เป้าหมายร้อยละ 88 จังหวัดล าพูนมีผลงานการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ อยู่ที่ 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.57  
 
ประธาน ปัญหาการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ของจังหวัดล าพูน การค้นหายังมีน้อย เป้าหมายการค้นหา ในกลุ่ม Close 
Contact มอบในเวทีของ Service Plan TB  

1.ให้นิยามให้ชัดเจนในกลุ่ม Close Contract และ Screening ในกลุ่มที่ 
ก าหนด  

2.กลุ่ม Close Contract ในหมู่บ้านที่มี Case ใหมเ่กิดซ้ าซาก ให้ตรวจสอบ 
รังโรค Map ที่เป็นสีแดง Screening ทั้งหมู่บ้าน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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4.1.3  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข                  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.1.4 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.1.5 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา                     ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลล าพูน นายแพทย์ โภคิน ศักรินทร์กุล   
 
  เรื่องท่ี1 แหล่งฝึกร่วมการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตร 

ฝึกอบรม "ประกาศนียบัตรนักบริบาลผู้สูงอายุ" (Certificate Program for Elderly Caregivers ) หลักสูตร 420 
ชั่วโมง เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ ผู้สูงอายุ และด้านโรคโควิด-19 ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปรับหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนารองรับเป็นวิชาชีพ  
  

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน                 ไม่มีเรื่องแจ้ง      

   

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง                 ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่       ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่ 1 เชียงใหม่         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัยราม        ไม่มีเรื่องแจ้ง          
 

4.8 เรื่องของโรงพยาบาลล าพูนใกล้หมอ        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ล าพูน        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองล าพูน        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ          ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

             4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป                   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข       
  เรื่องท่ี1 การจัดท าแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 ปี และแผนปฏิบัติ 

ราชการปี 2566 ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขจังหวัดล าพูน (ระยะ 5 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2566 - 2570 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และ Swot Analysis 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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     เรื่องท่ี2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธาน
กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ใน   วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือ
ติดตามผลการเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุน การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ เริ่มเวลา 08.30 – 11.00 น. 
 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

         4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                               ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

         4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                               ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

         4.12.5  กลุ่มกฎหมาย        ไม่มีเรื่องแจ้ง        
        

         4.12.6  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                 ไม่มีเรื่องแจ้ง    

     

         4.12.7  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
                           
   เรื่องท่ี 1 เวชภัณฑ์ Covid-19 ส่วนกลางจะสนับสนุนถึง สิ้นเดือน 

กันยายน 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ให้โรงพยาบาลทุกแห่งท าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ให้ครอบคลุม 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

         4.12.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

         4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

         4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง       
        
         4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                 แจ้งในวาระ       
 

         4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
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นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้เรื่องการประชุม ดังนี้ 
 

   เรื่องท่ี 1 สรุป ข้อสั่งการ มอบหมายจากประธานการประชุม 
 
    1.1 ขอให้มีการน าปัญหาการฆ่าตัวตาย มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในหลาย
องค์ประกอบ Multi secter Appoach /Health Problem   
 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน NCD 
 
    1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้เก็บรายการข้อมูลในทุกสถานบริการ ตามรายการ     
ที่ก าหนด 
           

ผู้รับผิดชอบ นายสมาน พรวิเศษศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 
    1.3 เป้าหมาย โครงการ แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 
ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 8  โรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ท าข้อมูลความคืบหน้าของการสมัคร เป็นตารางแบบรายวัน 
                 

ผู้รับผิดชอบ นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
1.4 ให้ก าหนด ระยะเวลาในการรายงานผล Psycho autopsy มาท่ีจังหวัด  

โดยมีทีมงาน จิตแพทย์โรงพยาบาลล าพูน ทีมจิตเวช จาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและพ้ืนที่ โดยน าผลที่ได้ มี
ปัจจัย และจุดส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกัน ประเด็น 1.สิ่งค้นพบที่จะพัฒนาต่อทางการแพทย์ 2.ปัญหา
ชีวิตทางสังคมและหนี้สิน  
                

ผู้รับผิดชอบ ทุกอ าเภอ 
1.5 ให้ตรวจสอบข้อมูล 9 ประเด็นของภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต.ให้เสร็จสิ้น  

ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ด้าน การเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิน และบุคลากร  
 

ผู้รับผิดชอบ นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
 

1.6 การจัดการในโรงเรียนเบาหวานวิทยา มีทั้งประเด็น Non Pharmaco  
และ Pharmaco ส่วนการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด ให้พ้ืนที่ Screening Status ของผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 
70 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด Service Plan NCD ให้ขับเคลื่อน ในส่วน Pharmaco ส่วน Non Pharmaco 
(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)  และการจัดการ HbA1C ในภาพรวมจังหวัด เพ่ือลด Cost ค่าตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 

ผู้รับผิดชอบ Service Plan NCD 
 

1.7 ให้หน่วยงานต้องลงระบบ E-Manifest ได้แก่โรงพยาบาลรัฐ /เอกชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์การแพทย์เทศบาล คลินิกเอกชน คน สัตว์ ห้องปฏิบัติการ ให้ด าเนินการให้
เสร็จภายใน 10 กันยายน 2565 
 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
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    1.8 การบริหารจัดการ โรควัณโรค (1) นิยาม Close Contact (2) ออกแบบ 
Screening Area รังโรค เชิงรุก (2.1) เพ่ิมโอกาส Screening X-ray (3) ออกแนวทาง Team Expert เชิงรุก (4) 
ออกแนวการค้น Latent TB (5) ก าหนดเป้าหมายที่สามารถตรวจพบได้ (6) ออกแบบการรักษาให้ตายน้อยลง 
 

ผู้รับผิดชอบ Service Plan TB 
 

เลิกประชุมเวลา   เวลา  13.23  น. 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....           
              (นายมนตรี อินแสง)                               
                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ            
                                                บันทึกการประชุม    
 

ลงช่ือ) ……………………................................                                            
                 (นางบุษบา อนุศักดิ์)                                                   
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ  

     รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านยุทธศาสตร์) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                  


