
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

      ครั้งที ่10/ 2560  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
               วันพุธที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา  13.00 น. 
      ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 
2 
3. 

รอ.ภูรีวรรธน ์
นายวรเชษฐ     
นายธวัชชัย 

โชคเกิด 
เต๋ชะรัก 
ฉันทวุฒินันท์ 

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 

5 
6 

นางวรรณพรธ์ 
นายสัจพจน์         

ปัญโญนันท์ 
เกตุวัฒนาธร 

(แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

7 
8 

นายเผ่าพงศ์ 
นางศรีพรรณ 

สุนทร 
วุฒิดนัยราษฏร์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  
(แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 

9 นายสันติ วงศ์ฝั้น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
10 
11 

นางสาวมัลลิกา 
นายก าจร  

โมกขะสมิต 
ตันติวรานุรักษ์ 

รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน  

12 นายไกรศิลป์ ศิริวิบูลย์ (แทน) สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
13 นายสังวรณ์                  ศรีวิชัย สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
14 
15 
16 
17 
18 

นายเนตร 
นายโยธิน 
นายวันชัย             
นายโรม 
นายณรงค์ฤทธิ์ 

พงษ์ตุ้ย 
 จันทร์ทิพย์ 
 รัตนพรม 
ชนะเดช 

  สายมณี 

สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
(แทน) สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
(แทน) สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

19 
20 
21 
22 

นายสุรพงศ์                
นางบุญทิน 
นางณัฐดา              
นางจารุณี 

ออประยูร 
จิตต์สบาย 
วิเศษสรรค์ 
พจน์สุจริต 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 
 
 

นางดารา 
นางสาวอรพินธ์ 
นายเจริญ 
นางละมัย 
นางอินทริยา 
นางสาวชรินดา 
นางพวงผกา 
สตต.วิชฌ์พล           
นางผ่องศรี 
นายเกรียงไกร 
 
 
 

  เรือนเป็ง 
  ใจสุนทร 
  สิทธิโรจน ์
  สิทธิโรจน ์
  อินทพันธุ์  
  สุธาวา 
  สุริวรรณ 
 พรมสวัสดิ์ 

  อุปละ 
   ยังฉิม 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 

น  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรฯ  
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
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 ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. 
 
 
1.     
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.   

นายสุนทร             สุริยพงศกร    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายก าจร              พงศ์ศิริ 
นางอัมพาพันธ์        วรรณพงศ์ภัค 
นางบุษบา             อนุศักดิ์ 
นายธานี               ศรีวงศ์วรรณ 
นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์      
นางพัชรี               วีระพันธุ์ 
นางสุวิมล              ทิพย์ชมภู 
นายพัฒฑณา          อินทะชัย 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
 
 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

9. นางพัชราวลัย         พัตนรังสรรค์         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. นางพิมภาวรรณ       เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
. 

นายกฤตชญา          เขยะตา 
นายอ าพลพินิจ        เศรษฐสมพงศ์ 
นายศุภกฤษณ์         เสวะกะ 
นางสุรางค์             หมื่นกัณฑ์ 
นางจันทรานนท์       ตุ้ยเจริญ                                   
นางดาราวรรณ        สกุลวงค ์
นางประนอม           ทมวงค์ 
นางสาวธนภรณ์       สุภางคะรัตน์ 
นางสาวกาญจนา      ศรีไว 
นายวิเชียร              ปิงชัย 
นางพรนิภา             ท้วมผึ้ง                                   
นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                            
นางสมพิศ              อ่ินอ้าย 

น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นั  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
นั  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
เ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นั  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพเิศษ       ไม่มี 
     
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
   เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่1                

เรื่องท่ี 1 รายการเงินปรับเกลี่ยระดับเขต ปี 2561  ผ่านคณะท างาน 5x5 และ อปสข. 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560  เงินกันระดับเขต 1,500 ล้านบาท (เขตสุขภาพที่ 1 ได้ 148.438 ล้านบาท) 
จังหวัดล าพูนได้การรับจัดสรร  7  ล้านบาท   และเงินกันระดับประเทศ 1,000 ล้านบาท (เขตสุขภาพที่1 ได้ 
57.95  ล้านบาท) จังหวัดล าพูนได้รับการจัดสรร  3 ล้านบาท  รวมเป็น 10 ล้านบาท  โดยจะน าฝากที่รพ.ล าพูน
และจะมีการบริหารจัดการโดย CFO จังหวัด  รายละเอียดตามเอกสารที่กลุ่มงานประกันสุขภาพแจกในที่ประชุม 
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เรื่องท่ี 2  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหา 

ครุภัณฑ์ ต้องไม่มีการก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ที่เป็นการกีดกัน หรือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เสนอรายใด รายหนึ่ง 
ทั้งนี้  ให้รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  ส่วนกรณีที่ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่
เกิน 2 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 ส่วนงบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ให้เบิกจ่าย ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ภายในไตรมาสที่ 1  
    การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและ
ยืนยัน   รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมของแบบแปลน พ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง ส่วนรายการครุภัณฑ์ต้อง
มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะทุกรายการ ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
ตรวจสอบความและยืนยันแผนงบลงทุนดังกล่าว ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพ่ือรวบรวมส่งให้
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

การจัดชื้อจัดจ้าง ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) ด าเนินการตามระเบียบอย่าง 
เคร่งครัด  ให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระมัดระวัง ห้ามมีการล๊อคสเปครายการค่าครุภัณฑ์  จะต้องมีบริษัทที่เข้าร่วมเสนอ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ขอจัดชื้อจัดจ้าง อย่างน้อย  3  บริษัทข้ึนไป   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง        ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกร
เชี่ยวชาญ /โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง    

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา      

        เรื่องท่ี 1 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานส่วนราชการ ทุกอ าเภอ 
ของจังหวัดล าพูน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จนเสร็จสิ้นตามภารกิจที่รับมอบหมายด้วยดี 

 
 



 
 

4 

เรื่องท่ี 2  ขอแนะน าข้าราชการใหม่ ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดล าพูน ปี  2560  
ของทุกส่วนราชการ จังหวัดล าพูน มีทั้งหมดจ านวน  18  ต าแหน่ง  ขอแนะน าต าแหน่งที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ 

1. นายอรรษิษฐ์   สัมพันธรัตน์      ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
2. นายส าเริง    ไชยเสน    รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
3. นายวรยุทธ   เนาวรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน   
4. รอ.ภูรีวรรธน์  โชคเกิด        รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

เรื่องท่ี 3  การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดล าพูน ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 ให้ส่วนราชการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ส่วนมาตรการสนับสนุน
การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561  มีแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้
ส านักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยเคร่งครัด และให้เร่งรัด
ก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เรื่องท่ี 4  โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข จังหวัดล าพูนเคลื่อนที”่ ครั้งที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ก าหนดออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560  
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมถ์  ต าบลนาทราย  อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

   เรื่องท่ี 5 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561  
ของเดือนพฤศจิกายน  2560  เดิมมีก าหนดการจัดประชุมในวันที่ 29  พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าพูน ขอปรับเป็นวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2561  และให้จัดประชุมทุกวันจันทร์สุดท้ายของทุกเดือน  
ณ ห้องประชุมจามเทวีศาลากลางจังหวัดล าพูน 
 

   เรื่องท่ี 6  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดล าพูน เตรียมการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดล าพูน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด เพ่ือเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

    เรื่องท่ี 7  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดล าพูน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ให้ใช้ 
แนวทางการด าเนินงาน คือ “บ-ว-ร” มีการออกพบปะและออกเยี่ยมประชาชน จังหวัดล าพูน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. บ = บ้าน      มอบหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ ปกครองจังหวัดล าพูน 
2. ว  = วัด    มอบหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน 
3. ร  = โรงเรียน  มอบหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  คือ ศึกษาธิการจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

เรื่องท่ี 8 การจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ด ีทุกวันพุธ ใน 
หน่วยงาน โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน เป็นเจ้าภาพ และให้หน่วยงานส านักงานสาธารณสุข 
จงัหวัดล าพูน ร่วมด าเนินการ  
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เรื่องท่ี 9 การแต่งกายของข้าราชการและลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการจังหวัดล าพูน  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  ขอความร่วมมือการแต่งกาย ดังนี้ 

1. วันจันทร์  - ชุดเครื่องแบบกากี หรือชุดเครื่องแบบของหน่วยงานราชการ 
2. วันพุธ - ชุดกีฬา 
3. วันศุกร์ - ชุดพ้ืนเมือง 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

4.3 เรื่องของผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       
4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ  
เรื่องท่ี 1 การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชนจังหวัดล าพูน 

พบว่ายังมีสถานบริการเอกชนที่เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและในสถานทีร่าชการ ซ่ึง 
ผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและจะต้องแจ้งขอใบอนุญาต จากกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดล าพูนก่อนออกให้บริการทุกครั้ง เพ่ือทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะได้
ออกตรวจสอบ เพราะในการออกให้บริการจะต้องมีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป  เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ และพยาบาล
ให้บริการเจาะเลือด ให้ถูกต้องครบถ้วน  จึงขอให้ทุกพ้ืนที่ระมัดระวังแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในหน่วยงานให้ทราบด้วย 

เรื่องท่ี 2  การบริหารเวชภัณฑ์ ในรพ.สต. จากการออกตรวจเยี่ยม รพ.สต. พบว่า 
ในรพ.สต.บางแห่ง ยังมียาไม่ตรงกับบัญชียา จึงขอความร่วมมือให้สาธารณสุขอ าเภอไดก้ าชับและแจ้งให้รพ.สต.
ด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

เรื่องท่ี 3  การเปิดคลินิกให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเพ่ือเสริมความงาม ของจังหวัด 
ล าพูน  พบว่ามีสถานบริการที่ไม่ได้รับใบอนุญาต เช่นการสักร่างกาย ซ่ึงให้บริการตามสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ 
เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย  จึงขอความร่วมมือให้พ้ืนที่เฝ้าระวังตรวจสอบ และแจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด
ล าพูนทราบด้วย 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.5 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ         ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 

5.6 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน           ไม่มีเรื่องแจ้ง          
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
เรื่องท่ี 1  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนตุลาคม 2560 ระหว่างวันที่  
23 กันยายน  2560  ถึงวันที่ 24  ตุลาคม  2560     
สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
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1. สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน    10,862  ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                        -    ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       1,348,980.37   บาท   
- สมาชิกเข้า                         115   ราย         - รับเพิ่ม      186,122.00    บาท 
- ลาออก                                  -   ราย         - จ่ายไป                           24,074.00    บาท 
สมาชิกคงเหลือยกไป     10,977  ราย        คงเหลือยกไป               1,478,997.37    บาท              
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
เรื่องท่ี 1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( ด้านสาธารณสุข )  

ประจ าปีงบประมาณ  2561  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดล าพูน รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 2        

เรื่องท่ี 2  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) และข้อมูล  
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน ( กชช. 2ค ) ปี 2560 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดล าพูน เป็นข้อมูลของ
พัฒนาชุมชนได้ด าเนินการส ารวจ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

เรื่องท่ี 3  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
( MoPH Code of Conduct ) มีแนวทางทั้งหมด จ านวน 9 ข้อ  เพ่ือให้ทุกแห่งด าเนินการในหน่วยงาน 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 

 

ประธาน       มอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                               จัดท ากิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 
 

เรื่องท่ี 4  การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 รายการงบลงทุน  
จังหวัดล าพูนมีรายการที่ (ร่าง) ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 12 รายการ  รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 

 

ผอก.รพ ป่าซาง  สอบถามหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
เนื่องจาก รพ.ป่าซาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จ านวนน้อยกว่าที่ขอรับกว่า
แผนค าของบประมาณ ส่งผลต่อการขยายจัดบริการของโรงพยาบาลป่าซาง  
 

ประธาน   การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 รายการงบลงทุน  มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาตามกรอบวงเงินที่เขตได้รับจัดสรร  รวมถึงต้องมกีารจัดล าดับความส าคัญในระดับเขตสุขภาพ และต้อง
เป็นไปตามขนาดและศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลด้วย ซึ่งจังหวัดล าพูน ตามแผนค าของบลงทุน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการที่มีความส าคัญเร่งด่วนและได้รับการบรรจุในแผน  คือ ทางเดินเชื่อม ของ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของล าพูน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช้
ทรัพยากรสุขภาพร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแบ่ง Node ในการให้บริการ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี 
เช่น โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลลี้ ควรมุ่งเน้นการจัดบริการ Palliative care เป็นต้น  ดังนี้ จึงมอบหมาย
ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน เป็นประธานในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดล าพูน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ         ไม่มีเรื่องแจ้ง          
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน ประจ าเดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2560  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5  ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒6  ตุลาคม พ.ศ. 2๕60 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 209 ราย อัตราป่วย 51.55 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อ.แม่ทา อัตราป่วย  132.37  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คืออ.บ้านธิ และอ.ทุ่งหัวช้าง
อัตราป่วย 129.56 และ109.45  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 222.72 ต่อแสนประชากร 

 โรคปอดบวม  พบผู้ป่วย จ านวน 100 ราย  อัตราป่วย 24.66 ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.แม่ทา อัตราป่วย  54.95 ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.บ้านโฮ่ง และอ.ทุ่งหัวช้าง
อัตราป่วย 39.89 และ 31.27  ต่อแสนประชากร  กลุ่มอายุที่พบมาก คือ อายุต่ ากว่า 0-4 ปี  อัตราป่วย 
228.02  ต่อแสนประชากร 

 โรคอาหารเป็นพิษ  พบผู้ป่วยจ านวน 92 ราย อัตราป่วย 22.69 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง อัตราป่วย 35.20 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และ อ.เวียงหนองล่อง  
อัตราป่วย 31.18 และ21.81  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 47.73 ต่อแสนประชากร 

 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ มกราคม - ๒6 ตุลาคม พ.ศ. 2๕60)   
 โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วย จ านวน 240 ราย อัตราป่วย 59.19  ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุดได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย  229.32  ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออ.เวียงหนองล่อง  อ.บ้านโฮ่ง  
อ.ลี้  อ.บ้านธิ  อ.แม่ทา  อ.เมือง และอ.ป่าซาง  อัตราป่วย 190.83  86.83   75.71   61.96  44.96  
24.65  และ 15.47  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี  อัตราป่วย 94.39 ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้หวัดใหญ ่พบผู้ป่วย จ านวน  75 ราย  อัตราป่วย 18.15  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.เมือง  อัตราป่วย 33.10  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.เวียงหนองล่อง  
อัตราป่วย 24.98 และ 21.81  ต่อแสนประชากร พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี อัตราป่วย 111.36 ต่อแสนประชากร  
                           โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จ านวน 734 ราย อัตราป่วย 18.00  ต่อแสน
ประชากร  อัตราป่วยสูงสุดได้แก ่อ.เมือง อัตราป่วย 40.15  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.ทุ่งหัวช้าง และอ.ป่าซาง 
อัตราป่วย 20.85 และ10.32 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 127.27 ต่อแสนประชากร  
                    ขอความร่วมมือ  เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก   
ในผู้ป่วย Pneumonia/Severe   ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย   การเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค ตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 

เตือนภัย  เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค  เดือนพฤศจิกายน 2560  คือการป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก  การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรค
อาหารเป็นพิษ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ    
 
 

 



 
 

8 

เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค จังหวัดล าพูน  
ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายและตัวชี้วัดงานวัณโรค  มีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท ร้อยละ 80 
อัตราความส าเร็จของการรักษา (Success Rate) ในผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภทและกลับเป็นซ้ า  เป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 85  สรุปจังหวัดล าพูนมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 62.16 ยังต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากพบว่าหน่วยงานมีการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงไม่ครบ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6                       
 

ประธาน   ให้ผู้รับผิดชอบงานจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการวัณโรค จังหวัดล าพูน  
และมอบให้ผอก.รพ.ล าพูน เป็นประธานประชุม 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข       อยู่ในวาระเภสัชเชี่ยวชาญ        

  
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
เรื่องท่ี 1 การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับภาค และระดับเขตสุขภาพที่1  ในเดือน 

ธันวาคม 2560 ซึ่งจะมีกิจกรรมการคัดเลือกอสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 จึงขอให้ทุกอ าเภอ
ด าเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ในพ้ืนที่ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด
จ านวน 11 สาขา  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

เรื่องท่ี 2 แจ้งการประชุม VDO Conference  เรื่อง ร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิ  ของ 
ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่  6  พฤศจิกายน 2560  
เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Conference ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ซึ่งได้ท าหนังสือแจ้งให้
ทุกหน่วยงานทราบแล้ว 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      
เรื่องที่ 1  แจ้งผลการให้บริการทางทันตสาธารณสุข  ของจังหวัดล าพูน  เนื่องในวัน 

ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  21  ตุลาคม 2560   เพ่ือถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ซึ่งจังหวัดล าพูนได้จัดจุดปฏิบัติงานให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งหมด จ านวน  38 แห่ง  จาก  8 อ าเภอ  
สรุปมีผลงานให้บริการ ทั้งหมดจ านวน  946 ราย   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7                                                                                       
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 



 
 

9 

6.9  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ  

2560 ( ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   เท่ากับ 36.69 
ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ไดแ้ก่อ าเภอป่าซาง  52.18  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ 
อ าเภอเมือง   อ าเภอบ้านธิ  อ าเภอแม่ทา  อ าเภอลี้  อ าเภอบ้านโฮ่ง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  และอ าเภอเวียงหนองล่อง 
อัตราตาย 48.72 , 45.36 , 35.69 , 30.14 , 27.19 , 24.82  และ 5.68  ต่อแสนประชากร  ตามล าดับ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8  โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิตดังนี้  

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  45.45   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  54.55   

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                    
 
ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ              ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น.  

 
 

      (ลงช่ือ) ……………………….....         
             (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)         
       เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน          
                ผู้จดบันทึกการประชุม                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                        
      ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                             
                                                     
                                                                 

 


