
บันทึกรายงานการประชุม 
(ครั้งที่ 1/2565) 

โครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ป 2565 
วันศกุรที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
************************************ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

1 นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมติ ผอ.โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ประธานฯ 
2 ด.ต.เดชา  ใจธิ ผบ.หมู สส. สภ.เวียงหนองลอง  
3 ด.ต.วิทยา เปงทา ผบ.หมู สส. สภ.เวียงหนองลอง  
4 นายนิวัตร  ตาจุมปา ผูใหญบาน ม.9  
5 นายเสาแกว  อินตะวงค ผูใหญบาน ม.2  
6 นางพรรณี  จันทรดง ผูใหญบาน ม.5  
7 นายณรงค  กาใจ ผูใหญบาน ม.4  
8 นายบุญเปง  อินทุวัน ผูใหญบาน ม.3  
9 นายแดง  วรรณมา ผูใหญบาน ม.1  

10 นายสมชาย  ศรีบุญเรือง ผูชวยผูใหญบาน ม.4  
11 นางสาวรุงทพิย  วิญญาเงือก ผูชวยผูใหญบาน ม.3  
12 นายสุเทพ  จันทาดง ผูชวยผูใหญบาน ม.10  
13 นายถนอม  จาชัย   
14 ด.ต.ปริญญา  เสากัน ผบ.ตร. สภ.เวียงหนองลอง  
15 ด.ต.สุชาติ  วงเวียง ผบ.หมู สภ.เวียงหนองลอง  
16 นายอํานวย  ธานีคาํ ผอ.รพ.สต.เหลาดู  
17 นางสาวอัญชลี  ใจพรมมา ผูชวยพนักงานสุขศึกษา  
18 นายประดิษฐ  วังธิยอง จพ.สาธารณสุขชุมชนชํานาญการ  
19 นางสาวสกาวเดือน  เหมืองทรายมูล อสม.  
20 นายกิติพงษ  พงษเดช ชรบ.  
21 นายวศวัต  กันทาดง อพปร.  
22 นายเอกพจน  เนตรพงศ ชรบ.  
23 นางปราณี  หงษศรี อสม.  
24 นางพูนลาภ  อินตะ อพปร.  
25 นายนิรุตต  เข่ือนคํา พนักงานทั่วไป  
26 นางลมัย  รูเที่ยง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
27 พ.ต.ท.พนม  สมยศ รอง ผกก.สส. สภ.เวียงหนองลอง  
28 นายชยพล  ติใหม จพ.ปกครอง  
29 นางสาวธนพร  นวลรินทร จนท.บันทึกขอมูล  
30 จ.ส.อ.ยงยุทธ  หุนชา   
31 นายธีรวัฒน  หุนชา ผูใหญบาน ม.7  
32 นายปน  กันทาดง ผูใหญบาน ม.11 

 
 
 

 



33 จ.ส.อ.กิตติศักดิ์  เสนเสรี   
34 นายกัมปนาท  ใจหงส   
35 นายบุญเดือน  คําปาลา   
36 ร.ต.อุดร  ไฝนันทา   
37 นายกฤษนคร  ศรีทน จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  
38 นายธิปรัตร  ปุดภาพ ปลัดอําเภอเวียงหนองลอง  
39 นายชญพล  พรชัยมะโน นักวิชาการสาธารณสุข  
40 นายไชยวิสุทธิ์  อุดทาโมะ จพ.ทันตสาธารณสุข  
41 นางสาวปรีญาภรณ  งามชื่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
42 นายพนสาร  เบญจพร   
43 นายนิยม  ตันทนายคู   
44 นางบุญรัตน  ตนหนองดู อสม.  
45 นายสุริยา  พันทะ อสม.  
46 นายวสันต  หมูแมริม ชรบ.  
47 นายณัฐพงษ  บุญมาเชย อสม.  
48 นายรุง  กาลศรี อพปร.  
49 นายอุดร  เบญจพุทธ อพปร.  
50 นางบัวผัด  พลเมฆ อสม.  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมพรอม  นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต 1. ไดรับงบประมาณจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูนในการดําเนิน

โครงการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด ป 2565 จํานวน 38,900 
บาท 

 2. มีกิจกรรมท้ังหมด 6 กิจกรรม ประกอบดวย 
 - กิจกรรมที่ 1 ใหการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ ผูปวยยาเสพติด 
 - กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมใหความรูการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด 

ใหแกแกนนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ม.3 
 - กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมใหความรูการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด 

ใหแกแกนนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ม.9 
 - กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมใหความรูการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด 

ใหแกแกนนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ม.6 และ 9 
 - กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมกลุมเพ่ือชวยเพ่ือน (Self – Help Group) 
 - กิจกรรมที่ 6 จัดดซื้อเวชภัณฑยา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

- ไมมี – 
 
 

 
 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องทีแ่จงใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต - จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมใหความรูการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด 

ใหแกแกนนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ม.3 
ระยะเวลาดําเนินการ ก.พ. – เม.ย. 2565 โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 30 
คน ทั้งนี้เพ่ือสงเสริมใหผูใชยาเสพติดเขาถึงบริการไดสะดวก ลดการตีตรา เพิ่ม
การยอมรับ และอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคม อยางปกติสุข 

    - ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้  
    1. ผูปวยที่ติดสารเสพติดที่เขารับการรักษา ที่ผานการบําบัดรักษา 
                                      มีคณุภาพชีวิตที่ดี ลดการกอเหตุความรุนแรงในสังคม 
    2. การลงขอมูลระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด มี 
    ความถูกตอง และรวดเร็วทันเวลา 
    3. ระบบการเก็บขอมูลดานการบําบัดรักษา มีประสิทธิภาพและสามารถนํามา 
    ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหประชุมทราบ 
- นางลมัย รูเท่ียง ไดชี้แจงรายละเอียดของการอบรมคราวๆ และจะเชิญ

บุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- นางบุญรัตน  ตนหนองดู เสนอวาอยากใหจัดกิจกรรมในวันทําการ หาก

เปนวันหยุดเสาร อาทิตย อาจกระทบกับผูเขารวมกิจกรรมในเรื่องเวลา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

- จัดทําแผนเพื่อดําเนินโครงการ ผอ.โรงพยาบาลเวียงหนองลองได
มอบหมายใหนางกนกวรรณ ยองจา รวมจัดทําแผนกับคณะกํานัน
ผูใหญบานและใหกําหนดวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมใหชัดเจน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธาน ประชุมมีปญหาหรือซักถามหรือไม หากไมมีขอเลิกการประชุม 
ปดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
     
     นางสาวปรีญาภรณ  งามชื่น      ลงชื่อผูจดรายงานการประชุม 
     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 
       
                 นางจุฬารัตน  ประทุม         ลงชื่อผูตรวจรายงานการประชุม  
              พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 


