
 

             รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 12/ 2560  ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

วันศุกร์ที่  29  ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา  13.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2.นายวรเชษฐ     เต๋ชะรัก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
3.นางกาญจนา  เลิศวุฒิ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
4.นายจิระ  วิภาสวงค ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
5.นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6.นายคะนอง  ถนอมสัตย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
7.นายสัจพจน์       เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
8.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
9.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
11.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล  สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
13.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
14.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
15.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
17.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
18.นางวิรัชดา  มานะสัมพันธ์สกุล  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
19.นายวันชัย   รัตนพรหม  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
20.นายสุรพงศ์        ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
21.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
23.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
24.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
25.นางสาวชรินดา   สุธาวา   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
26.นางพวงผกา   สุริวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
28.สตต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
29.นางผ่องศรี    อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
30.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
31.นางจารุณี  พจน์สุจริต   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
32.นางพัชรี  วีระพันธุ์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุนทร               สุรยิพงศกร     นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าจร              พงศ์ศิริ   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางบุษบา              อนุศักดิ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางบุญทิน             จิตร์สบาย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายธานี                ศรีวงศ์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางจันทรานนท์       ตุ้ยเจริญ             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นายมนตรี              อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสุวิมล              ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
9. นายพัฒฑณา          อินทะชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.นางดาราวรรณ       สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นายปรีชา             เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12.นางธีระนันท์          ศรีมุก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นางปรานอม          ทมวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15.นางวิรัมภา            กึ่งวงษ ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
16.นางสุรางค์            หมื่นกัณฑ ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นายอ าพนพินิจ       เศรษฐสมพงศ ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19.นายณรงค์ฤทธิ์        สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
20.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
21.นางสมพิศ             อ่ินอ้าย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
22.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ การมอบประกาศนียบัตร มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ให้แก่โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของจังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ผ่านระดับพื้นฐาน ได้แก่ 1. โรงพยาบาลล าพูน     ผ่านระดับดี      ได้แก่  โรงพยาบาลลี้ 
    2. โรงพยาบาลป่าซาง 
    3. โรงพยาบาลแม่ทา 
    4. โรงพยาบาลบ้านธิ 
    5. โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
    6. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
    7. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
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และการมอบประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยงานที่เป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค  
ปลอดภัย  กายใจเป็นสุข  จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
    1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
    2. โรงพยาบาลล าพูน 
 

ประธาน   มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกล่าวแสดงความยินดี 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
        
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

เรื่องท่ี 1 แนวทางและนโยบายการท างานของนายวิทยา  พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน คือเน้นการท างานตามนโยบาย มีความรับผิดชอบเสียสละ  ความสามัคคี  และมีจิตอาสา  

เรื่องท่ี 2 การจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งต่อไป  อาจมีการ 
สลับสถานที่จัดประชุม  ส าหรับเนื้อหาการประชุมเรื่องพิจารณา ที่ใหม้ีประเด็น  มตปิระชุม  และข้อสรุป  ควรมีการ
ประชุมของกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลและกลุม่สาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือหาข้อสรุปตกลงกันก่อนการประชุม เพ่ือ
น ามาเสนอที่ประชุมได้เลย 
 

เรื่องแจ้งจากจังหวัดล าพูน    
เรื่องท่ี 1  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน จัดกิจกรรมล าพูน ลานบุญ 
ล้านนา  ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  วิถีธรรม (สวดมนต์ข้ามปี)  ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 มกราคม 2561  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน 

เรื่องท่ี 2 การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ  โครงการคัดเลือกส านัก 
ทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560  โดยที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน 

เรื่องท่ี 3 การมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่อ าเภอป่าซาง โดยที่ท า 
การปกครองอ าเภอป่าซาง 

เรื่องท่ี 4  การมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศนูย์ทดสอบ 
มาตรฐานส านักพัฒนาฝีมือแรงงานล าพูน 

เรื่องท่ี 5  การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่างของจังหวัดล าพูน ประจ าปี 
พุทธศักราช 2560 ของส านักงานจังหวัดล าพูน 

เรื่องท่ี 6  การมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และร้านค้า 
หน้าฟาร์มจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 

เรื่องท่ี 7  การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ 
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่1  ร้อยละ 30.29  ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 22  ธันวาคม  2560  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดล าพูน  ร้อยละ 20.28  
ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย  
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เรื่องท่ี 8  โครงการ “ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัด 
ล าพูนเคลื่อนที ่” ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของเดือนมกราคม 2561  ในวันที่ 19 มกราคม 2561   
ณ  บริเวณเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวัดล าพูน ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องออกเยี่ยมร่วมกับทีมจังหวัด 

เรื่องท่ี 9  โครงการที่ทางจังหวัดล าพูนได้อนุมัติโครงการและได้จัดสรรงบประมาณตาม 
โครงการแล้ว ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการเตรียมความพร้อมตามแผนของปี 2562    
 

เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่1                
เรื่องท่ี 1 การประชุม VDO Conference เรื่องการด าเนินงานป้องกันและการแก้ไข 

ปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมConference ชั้น 2 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เวลา 10.00 - 12.00 น  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องของจังหวัด เข้าร่วมประชุม 

เรื่องท่ี 2  การจัดประชุม VDO Conference TB ระดับเขตสุขภาพที่1 ของจังหวัดล าพูน  
ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพและกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  มีการเตรียมข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม 
   เรื่องท่ี 3  สถานการณภ์ัยหนาวและหมอกควัน จะมีการประชุม VDO Conference ของ
จังหวัดล าพูน ขอให้กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาจากภัยหนาวและหมอกควัน  

เรื่องท่ี 4  การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี   
จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561  ของที่ปรึกษาว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตผู้ตรวจราชการเขต
สุขภาพที่1 (นพ.ค ารณ ไชยศิริ) มีก าหนดการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  
จังหวัดล าพูน ในวันที่  25  มกราคม  2561 ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          

3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
           เรื่องที่ 1 การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของจังหวัดล าพูน  สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560  มีการเบิกจ่ายงบเงินประมาณ คิดเป็นร้อยละ 25  
ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

     เรื่องที่ 2  รายงานกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทุกแห่ง ของจังหวัดล าพูน ขอให้ 
โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน เร่งด าเนินการ  เพ่ือรวบรวมส่งเขตสุขภาพที่1 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกร
เชี่ยวชาญ /โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง    

 

5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน       
      เรื่องที ่1 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระดับเขต 

สุขภาพที่1  จะมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน โดยใช้ผลงานเทียบกับฐานข้อมูลประชากรของแต่ละจังหวัด
เป็นเกณฑพิ์จารณา  จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดประสานเรื่องการน าฐานข้อมูลประชากรที่ถูกต้องลงในโปรแกรม  
HDC  เพ่ือน าข้อมูลไปพิจารณารับการจัดสรรงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ       
 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลล้ี    
      เรื่องที่ 1 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ลี้จ๊ะวะ มินิมาราธอน 2018”  

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่งโรงพยาบาลลี้ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าทีทุ่กหน่วยงานร่วมเดินวิ่งการกุศล ตามวัน
และเวลาดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ         ไม่มีเรื่องแจ้ง         
  

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน          ไม่มีเรื่องแจ้ง          
   
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องท่ี 1  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  
27  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่ 25  ธันวาคม  2560   
สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
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1. สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน     10,963  ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                        8   ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       2,272,979.12    บาท              
- สมาชิกเข้า                              -   ราย         - รับเพิ่ม                           295,309.00    บาท 
- ลาออก                               16   ราย         - จ่ายไป                           451,129.00    บาท 
 สมาชิกคงเหลือยกไป     10,939  ราย         คงเหลือยกไป                2,117,159.12    บาท              
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายส าคัญและ   

ผลงานของกระทรวงมหาดไทย  ผ่านสื่อสมัยใหม่  (New Media)  ที ่Facebook Fanpage : “กระทรวงมหาดไทย 
PR”Twitter : “กระทรวงมหาดไทย PR” และ Instagram : “กระทรวงมหาดไทย PR” 
 

                 เรื่องที่ 2  แจ้งก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2561 รอบที่ 1  ของพ้ืนที่จังหวัดล าพูน  ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561   สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารประกอบการตรวจราชการได้ที่เว็บไซต์ ส านักกองตรวจราชการ http: //bie.moph.go.th หรือ 
http//203.157.240.30/bie/home 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ           ไม่มีเรื่องแจ้ง          
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน ประจ าเดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2560  ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒2  ธันวาคม พ.ศ. 2๕60 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 200 ราย อัตราป่วย 49.33 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  130.30  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.ป่าซาง และอ.บ้านธิ 
อัตราป่วย 99.71 และ 56.33  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 286.35 ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้หวัดใหญ ่ พบผู้ป่วย จ านวน 171 ราย  อัตราป่วย 42.18 ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.เมือง อัตราป่วย  87.34  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.เวียงหนองล่อง 
อัตราป่วย 44.96 และ 27.26 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0- 4 ปี อัตราป่วย 132.57 ต่อแสนประชากร 

 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยจ านวน 121 ราย อัตราป่วย 29.84 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.แม่ทา อัตราป่วย 54.95  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่งและ อ.ทุ่งหัวช้าง  
อัตราป่วย 51.63 และ 41.69  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 5- 9 ปี อัตราป่วย 69.72  ต่อแสนประชากร 
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2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ - ๒2  ธันวาคม พ.ศ. 2๕60)   
 โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วย จ านวน 279 ราย อัตราป่วย 68.81  ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุดได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 244.96 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออ.เวียงหนองล่อง และอ.บ้านโฮ่ง  
อัตราป่วย 201.73 และ91.52  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี อัตราป่วย 109.56 ต่อแสนประชากร 

 โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  94 ราย  อัตราป่วย 23.18  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 156.36  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง  และอ.บ้านธิ 
อัตราป่วย 37.55 และ 28.17  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 185.60 ต่อแสนประชากร  
                           โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จ านวน 73 ราย อัตราป่วย 18.00 ต่อแสน
ประชากร  อัตราป่วยสูงสุดได้แก ่อ.เมือง อัตราป่วย 40.85  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.ทุ่งหัวช้าง และอ.แม่ทา 
อัตราป่วย 31.27  และ 9.99  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 79.54  ต่อแสนประชากร 

    ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก   
ในผู้ป่วย Pneumonia/Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย  การเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค  
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 

 เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนมกราคม 2561 คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 

    เรื่องท่ี 2  รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดล าพูน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560  มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค  ระดับเขต
สุขภาพที่1  จ านวน 1,225  ราย  จังหวัดล าพูน จ านวน  60 ราย และการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2561 ระดับ
เขตสุขภาพท่ี 1 จ านวน 14,371 ราย  จังหวัดล าพูน จ านวน 502 ราย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3                       
 

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด เตรียมข้อมูลเป้าหมายของแต่ละอ าเภอ การค้นหาผู้ป่วย 
แยกรายอ าเภอ และน าเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป เพ่ือน ามาประเมินวิเคราะห์ระดับอ าเภอ 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ        
      เรื่องท่ี 1 การร้องเรียน เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ขออนุญาตของ 

เจ้าหน้าที่  ขอก าชับหน่วยงานโรงพยาบาล / สาธารณสุขอ าเภอ / หัวหน้ากลุ่มงานและข้าราชการ  กระทรวง
สาธารณสุข  ให้ท าเรื่องขออนุญาตไปต่างประเทศผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับก่อนเดินทางทุกครั้ง  ในระหว่างลา
พักผ่อนหรือลากิจ  เพ่ือป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  

     เรื่องท่ี 2 ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม ในการลงลายมือเซ็นชื่อ 
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเรื่องการปฏิบัติงานและส าหรับผู้จัดประชุมใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ    
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6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
       เรื่องท่ี 1 แจ้งเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ส าหรับการใช้วัตถุออกฤทธิ์ 

ประเภท 2  ในโรงพยาบาล  ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานแล้ว  ขอให้
ด าเนินการท าเรื่องค าขออนุญาตก่อนชื้อยา 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                    
       เรื่องท่ี 1 ผลการควบคุมก ากับ   แผนทางการเงิน   สรุปแผนทางการเงนิต้นป ี

งบประมาณ  มีโรงพยาบาลที่จัดท าแผนแบบเกินดุล  จ านวน 2 แห่ง  คือ รพ. ล าพูน  และ รพ. ลี้  นอกนั้นเป็น
แบบขาดดุล จากการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2560  ผลงานเทียบแผนอ้างอิง เกณฑ์ บวก–ลบ  
ไม่เกินร้อยละ 5  สรุปรายละเอียด  ดังนี้ 
หมวดรายได้   
เดือนตุลาคม 2560      มีรพ. ที่มีรายได้มากกว่าเกณฑ์ จ านวน  3 แห่ง  คือ รพ.ล าพูน   รพ.บ้านโฮ่ง  

และรพ.ลี้   รพ.ที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์   จ านวน  3 แห่ง  คือ รพ.ทุ่งหัวช้าง  
รพ.ป่าซาง  และรพ.บ้านธิ  ส่วนรพ.แม่ทา  และรพ.เวียงหนองล่อง มีรายได้
มากกว่าแผน แต่ไม่เกินเกณฑ ์

เดือนพฤศจิกายน 2560      รพ.ชุมชนทุกแห่งมีรายได้มากกว่าเกณฑ์    ส่วนรพ.ล าพูน  มีรายได้มากกว่าแผน
แต่ไม่เกินเกณฑ์ คือเพ่ิมข้ึนเพียง  0.68 % 

 

หมวดรายจ่าย 

เดือนตุลาคม 2560  มีโรงพยาบาลที่มีรายจ่ายมากกว่าเกณฑ์  มีจ านวน  2 แห่ง  คือ รพ.แม่ทา และ 
รพ.บ้านโฮ่ง    โรงพยาบาลที่มีรายจ่ายน้อยกว่าเกณฑ์  มีจ านวน  4  แห่ง   คือ
รพ.ล าพูน  รพ.ลี้   รพ.ป่าซาง  และรพ.บ้านธิ    ส่วนโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  และ
รพ.เวียงหนองล่อง  มีรายจ่ายน้อยกว่าแผน  แต่ไม่เกินเกณฑ์ 

เดือนพฤศจิกายน 2560   โรงพยาบาลทีม่ีรายจ่ายมากกว่าแผนและเกินเกณฑ์เล็กน้อย (5.8 %) คือรพ.แม่ทา   
โรงพยาบาลที่มีรายจ่ายน้อยกว่าเกณฑ์  จ านวน 5 แห่ง คือรพ.ลี้  รพ.ทุ่งหัวช้าง  
รพ.ป่าซาง  รพ.บ้านธิ  และรพ.เวียงหนองล่อง   ส่วนรพ.ล ำพูนและรพ.บ้ำนโฮ่ง 
มีรำยจ่ำยมำกกว่ำแผนแต่ไม่เกินเกณฑ์    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
 

       เรื่องท่ี 2  รายงานสภาวะวิกฤติหน่วยบริการ  (ตุลาคม– พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
โรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดล าพูน ไม่ประสบวิกฤติระดับ 7  พบสูงสุด ระดับ 4  คือรพ.บ้านธิ รองลงมาเป็นระดับ 1  
คือรพ.บ้านโฮ่ง   รพ.ป่าซาง  และ รพ.เวียงหนองล่อง  นอกนั้นเป็นระดับ 0  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7                                    
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
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6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
       เรื่องท่ี 1 ขอแสดงความยินดี กับ อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอสม.ดีเด่น ระดับภาค ในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ คือนางฟองแก้ว  มณีทอง  อสม.ของต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  ขอความร่วมมือโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
ช่วยดูแล อสม.ดังกล่าวร่วมกับทีมจังหวัดด้วย เพ่ือน าเข้าพิจารณาคัดเลือกให้เป็น อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ต่อไป 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งก าหนดการออกประเมินการพัฒนาคุณภาพ HA โรงพยาบาล ตามเกณฑ ์ 
ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดล าพูน 
โดยมีก าหนดการออกประเมิน  ดังนี้  -วันที่ 11 - 12 มกราคม 2561           โรงพยาบาลล าพูน 

-วันที่ 26 – 27 มกราคม 2561           โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
      -กลางเดือนกุมภาพันธ์  2561           โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 

        เรื่องท่ี 3  การเสริมสร้างความรู้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ  
PMQA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย คือหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนและสาธารณสุขอ าเภอ
ทุกแห่ง  โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์และด าเนินการจัดท าแผนประจ าปี 
2561 ร่วมกันแบบต่อยอด ให้ทีมน าจังหวัดและอ าเภอ ในระหว่างวันที่ 10- 12 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม
สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน   ซึ่งทางส านักงานเขตสุขภาพที่1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกหน่วยงานส่ง
รายงานของไตรมาสที่1 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 ตามหนังสือที่แจ้ง จึงขอให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการ 
ทบทวนกระบวนการและระบบรายงานส่งภายในก าหนด  รายละเอียดตามหนังสือทีแจ้งไป 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 

 
6.8  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
6.9  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
เรื่องท่ี 1 สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ปีงบประมาณ  

2560 ( ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ) และการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดล าพูน ในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2561 พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจ าเดือน
พฤศจิกายน  2560 เท่ากับ 5.91 ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ.บ้านโฮ่ง  อัตรา
ตาย 9.88  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.เมือง  อ.เวียงหนองล่อง  อ.บ้านธิ  อ.แม่ทา และ อ.ลี้   อัตราตาย 
9.60 , 5.68 , 5.67 , 5.09 และ 2.87  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิตดังนี้     

-  เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ   ร้อยละ  63.67 
-  เสียชีวิตที่โรงพยาบาล   ร้อยละ  36.36 
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เรื่องท่ี 2 แนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดล าพูน ในช่วง 
เทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2561 

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดวันควบคุมเข้มข้น  ตั้งแต่วันที่ 28  ธันวาคม  2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 
โดยใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ าใจ  รักษาวินัยจราจร” เพ่ือสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  ซ่ึงจะมีการเปิดศูนย์ด ารงธรรมบริการ  24 ชั่วโมง และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  มีแผนก าหนดการออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ของจังหวัดล าพูนทุกแห่ง โดยมีนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนและหัวหน้ากลุ่มงาน   ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6    

 

 

ประธาน   ให้จังหวัดมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงของแต่ละอ าเภอและคืนข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
                               เพ่ือเตรียมความพร้อมด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที ่
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                    
 
ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ              ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
เลิกประชุมเวลา   14.30  น.  
 
       (ลงช่ือ) ……………………….....     

              (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)         
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน               
          ผู้จดบันทึกการประชุม   
          

(ลงช่ือ) ……………………………                                  
        (นางดารา  เรือนเป็ง)          

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                       
                                     ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                     
                                                                 

 


