
 

 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
      ครั้งที ่11/ 2560  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

               วันพฤหัสบดทีี่  7  ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา  13.00 น. 
      ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

รอ.ภูรีวรรธน ์
นายสุนทร 
นายวรเชษฐ     
นางกาญจนา 
นายจิระ 
นายธวัชชัย 

โชคเกิด 
สุริยพงศกร    
เต๋ชะรัก 
เลิศวุฒิ 
วิภาสวงค ์
ฉันทวุฒินันท์ 

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 

7 นายสัจพจน์         เกตุวัฒนาธร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9 
10 

นายเผ่าพงศ์ 
นางสมสกุล 

สุนทร 
เกียรติอนันต์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 

11 นายสันติ วงศ์ฝั้น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
12 
13 

นางสาวมัลลิกา 
นางวรรณพรธ์  

โมกขะสมิต 
ปัญโญนันท์ 

รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
(แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

14 นายสมาน พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
15 
16 
17 
18 
19 

นายธวัชชัย            
นายเนตร 
นายโรม 
นายศรีพรหม 
นายโยธิน 

 รัตนไพบูลย์วิทย์ 
พงษ์ตุ้ย 
ชนะเดช 

 กาสกุล 
 จันทร์ทิพย์ 

สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 

20 
21 
22 
23 
24 

นายวิเชียร 
นางพรนิภา              
นายสุรพงศ์                
นางดารา 
นางณัฐดา                

ปิงชัย 
ท้วมผึ้ง                                   
ออประยูร 
เรือนเป็ง 
วิเศษสรรค์ 

(แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
(แทน) สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

นางสาวอรพินธ์ 
นายเจริญ 
นางละมัย 
นางสาวชรินดา 
นางพวงผกา 
สตต.วิชฌ์พล           
นางผ่องศรี 
นายเกรียงไกร 
นางจารุณี 
นายสาธิต 

ใจสุนทร 
  สิทธิโรจน ์
  สิทธิโรจน ์
  สุธาวา 
  สุริวรรณ 
พรมสวัสดิ์ 

  อุปละ 
ยังฉิม 
พจน์สุจริต 
เจริญพงษ์    

หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
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1.     
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก าจร              พงศ์ศิริ 
นางบุษบา              อนุศักดิ์   
นางบุญทิน             จิตร์สบาย 
นางอัมพาพันธ์         วรรณพงศ์ภัค 
นายธานี                ศรีวงศว์รรณ 
นายสุรสิทธิ์             ธนปารวงค์      
นางพัชรี                วีระพันธุ์ 
นายมนตรี              อินแสง 
นางสุวิมล              ทิพย์ชมภู 
นายพัฒฑณา          อินทะชัย 

 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

11.     นางจันทรานนท์       ตุ้ยเจริญ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12. นางพิมภาวรรณ       เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
. 

นายกฤตชญา          เขยะตา 
นายศุภกฤษณ์         เสวะกะ 
นางสุรางค์             หมื่นกัณฑ์ 
นางดาราวรรณ        สกุลวงค ์
นายอ าพนพินิจ        เศรษฐสมพงศ์ 
นางสาวธนภรณ์       สุภางคะรัตน์ 
นางสาวกาญจนา      ศรีไว 
นายไกรศิลป์           ศิริวิบูลย์ 
นายวันชัย              รัตนพรม 
นายณรงค์ฤทธิ์         สายมณี 
นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                                                                                           
นางสมพิศ              อ่ินอ้าย 
 

น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นั  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

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

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ดีเด่นระดับจังหวัด 
                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                           
 

ประธาน   มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ที่มผีลงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ดีเด่น 
                ระดับจังหวัด  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโล่รางวัล 
                               และให้รักษาความดีงามต่อไป 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
        
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
   เรื่องแจ้งจากจังหวัดล าพูน 
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เรื่องท่ี 1 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงานพระนางเจ้าจามเทวีและ 
งานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2560 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ตรีแห่งนครหริภุญไชย 
และส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560 ที่
สนามกีฬากลางจังหวัดล าพูน 

เรื่องท่ี 2  การเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดล าพูน ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายใหไ้ด้ตามเกณฑ์ ภายในไตรมาสที่1 ซึ่งจังหวัด
ล าพูนมีการเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 4.15  ยังต่ ากว่าเป้าหมาย 

เรื่องท่ี 3  การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ ขอให้รายจ่าย 
ลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  ส่วนกรณีที่ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท 
ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  2560   ส่วนงบฯ ด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เบิกจ่าย  
ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ภายในไตรมาสที่ 1  

เรื่องท่ี 4 การแจกจ่ายบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยแห่งรัฐ ของประชากรจังหวัดล าพูน  
มีจ านวน 94,000  ราย  ที่ได้ตรวจสอบตามระบบเงื่อนไขของรัฐ 

เรื่องท่ี 5  โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัด 
ล าพูนเคลื่อนที”่  ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของเดือนธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

วันที ่8   ธันวาคม 2560     ณ บริเวณโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน  
วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ บริเวณวัดทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

เรื่องท่ี 6  จังหวัดล าพูน ได้ก าหนดจัดกิจกรรมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัฐกาลที่ 9  ประจ าปีพุทธศักราช  2560  จ านวน 2 ครั้ง  คือวันอังคาร
ที่ 28  พฤศจิกายน  2560  เวลา 16.00 น.  และในวันพฤหัสบดีที่ 28  ธันวาคม  2560 เวลา 16.00 น.   
ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวดัล าพูน 
 

เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่1                
เรื่องท่ี 1 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะผู้ติดตาม  

จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพ้ืนที่และรับฟังนโยบายการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
จังหวัดล าพูน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   ขอให้
ผู้บริหารของโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน  ร่วมต้อนรับ  

เรื่องท่ี 2  เรื่องค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ 
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 12 ตัวชี้วัด มอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จัดท ารายชื่อ
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานสสจ.ล าพูนและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบลงทุนของจังหวัดล าพูน  โดย
ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เสนอ เรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน , การเบิกจ่ายงบประมาณ  ในวาระสืบเนื่อง 
ของการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ทุกเดือน  
   เรื่องที่ 3  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดท าแผนทางการเงินของหน่วย
บริการ รพ.สต. ทุกแห่ง ขอให้สาธารณสุขอ าเภอมีการตรวจสอบบัญชีและส่งรายงานให้จังหวัด ทุกเดือน   
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          

เรื่องท่ี 1  แนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข  
( MoPH - Code of Conduct )   ทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัด 
อยู่ระหว่างด าเนินการลงนาม  
       เรื่องท่ี 2  ผลการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามที่
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดล าพูน ประจ าปี 
๒๕61 จ านวน ๑0 สาขา ที่มีอสม.เข้ามาคัดเลือก ปรากฏผลการคัดเลือก  ดังนี้ 
๑. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    ได้แก่ นายสมศักดิ์   ปัญจธง อสม.ต.ต้นธง อ.เมืองล าพูน 
๒. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ                                 ได้แก่ นางมณฑา ไชยนวล อสม.ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน  
๓. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน                                 ได้แก่ นางจารุณี    กันขัด   อสม.ต.นครเจดีย์  อ.ป่าซาง  
๔. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน    ได้แก ่นายสมศักดิ์  แสนแก้วกาศ อสม.ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา  
๕. สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ  
                                                                  ไดแ้ก่ นางปราณี   ขันนา  อสม.ต.ศรีบัวบาน  อ.เมืองล าพูน 
๖. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ                ได้แก่ นางวาสนา   ปรุงเครื่อง  อสม.ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง 
๗. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ       ได้แก่ นางฟองแก้ว  มณีทอง   อสม.ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง  
8. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน         ได้แก่ นายจ ารัส    ค าใจ  อสม.ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ 
9. สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก       ไมม่ี อสม.ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
10.สาขาทันตสุขภาพ                                        ได้แก่ นางเพ็ญศรี   วงค์คม อสม.ต.ห้วยยาบ  อ.บ้านธิ 
 

ขอเชิญ อสม. ดีเด่น ทั้ง 9 ราย พร้อมพ่ีเลี้ยง มาเตรียมความพร้อม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560   
เพ่ือพิจารณาคดัเลือกระดับเขตสุขภาพที่1 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
   
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
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    
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5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา      
เรื่องท่ี 1 แจ้งแผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่งช่วยส ารวจจ านวนประชากรสุนัขที่มีอยู่จริง และแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
เพ่ือด าเนินการป้องกันฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า   
  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 

4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ       
      เรื่องที่ 1 แจ้งเรื่องการต่อใบขออนุญาต ที่มีในครอบครองประเภทของยาสารเสพติด  

ในโรงพยาบาล และหน่วยบริการจังหวัดล าพูน มาต่ออายุใบอนุญาต ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลป่าซาง     
เรื่องท่ี 1 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับชมรมลูกศิษย์พระโสภณวชิรธรรม  

(พระอาจารย์ศรีนวล) วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร และชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดล าพูน เพ่ือสมทบทุนสร้างอาคาร
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลป่าซาง  จังหวัดล าพูน  ผู้ประสงค์ร่วมท าบุญสามารถโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  
สาขาป่าซาง บัญชีเลขที่ 798-0-36186-5  หรือติดต่อทีโ่รงพยาบาลป่าซาง  053 -555-400 ต่อ 1163 กรณี
ที่ร่วมท าบุญตั้งแต่ 500บาทขึ้นไป มีใบอนุโมทนาบัตรส าหรับใช้ลดหย่อนภาษีให้ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ         ไม่มีเรื่องแจ้ง         
  

5.7 เรื่องของสคร.1 เชียงใหม่           
เรื่องท่ี 1 แจ้งแผนการด าเนินงานตามนโยบายของกรมควบคุมโรค โดย สคร.1 

มีก าหนดการออกส ารวจความซุกของลูกน้ ายุงลายโดยสุ่มส ารวจในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ตามแผนก าหนดการ ดังนี้ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560   อ าเภอเมือง  ส ารวจในโรงเรียน  โรงพยาบาลล าพูน และโรงแรมล าพูนวิลล์ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2560  อ าเภอบ้านธิ ส ารวจรพ.สต.ห้วยไซ  โรงพยาบาลบ้านธิ และโรงเรียนบ้านธิ 
 โดยได้เก็บตัวอย่างลูกน้ ายุงลายจากสถานที่ดังกล่าวมาประเมินหาค่า HI ตามท่ีกรมควบคุมโรค 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
เรื่องท่ี 1  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง
วันที่  26  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่ 27  พฤศจิกายน  2560  สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
1. สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน    10,977  ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                        6   ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       1,478,997.37    บาท   
- สมาชิกเข้า                              -   ราย         - รับเพิ่ม                        1,120,101.75    บาท 
- ลาออก                                 8   ราย         - จ่ายไป                           326,120.00    บาท 
สมาชิกคงเหลือยกไป     10,963  ราย        คงเหลือยกไป                2,272,979.12    บาท              
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
เรื่องท่ี 1  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561-2564  

โดยมีวิสัยทัศน์  คือ “ เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ  ประชาชนมีสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564 ” 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2      

                เรื่องท่ี 2 แจ้งก าหนดการตรวจเยี่ยมพ้ืนทีแ่ละรับฟังนโยบายการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่1 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  และการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ของที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีหริภุญไชย  โรงพยาบาลล าพูน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3  

เรื่องท่ี 3  แจ้งแผนการจัดกิจกรรมด าเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 

เรื่องท่ี 4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการจังหวัดล าพูน  
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการและจัดประชุมทุกเดือน ขอให้
ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการประชุมและส่งรายงานการประชุมให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ภายในวันที่ 
25 ธันวาคม 2560 

เรื่องท่ี 5  แจ้งการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 14 - 15  ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล
และสาธารณสุขอ าเภอ  แห่งละ 1 คน  ซ่ึงจะมีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป 
 

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 - ๒9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2๕60 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 272 ราย อัตราป่วย 67.03 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  182.42  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คืออ.แม่ทา และอ.บ้านธิ 
อัตราป่วย 144.86 และ140.83  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 206.81 ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้หวัดใหญ ่ พบผู้ป่วย จ านวน 161 ราย  อัตราป่วย 39.71 ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.เมือง อัตราป่วย  90.15  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.บ้านธิ อัตราป่วย 
27.47 และ 22.53 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุต่ ากว่า 5- 9 ปี อัตราป่วย 102.25  ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจ านวน 109 ราย อัตราป่วย 26.88 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 72.97  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.เมือง และ อ.แม่ทา  
อัตราป่วย 52.12 และ19.98  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 143.18  ต่อแสนประชากร 

 

2.โรคที่มีความส าคัญ ( วันที่ ๑ - ๒9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2๕60 )   
 โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วย จ านวน 268 ราย อัตราป่วย 66.10  ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุดไดแ้ก ่อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย  244.96  ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ.เวียงหนองล่อง  อ.บ้านโฮ่ง  
อ.ลี้  อ.บ้านธิ  อ.แม่ทา  อ.ป่าซาง และอ.เมือง อัตราป่วย 201.73  91.52  78.68   67.60  52.45  36.10  
และ 26.76  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี  อัตราป่วย 106.19 ต่อแสนประชากร 

 โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  96 ราย  อัตราป่วย 23.68  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 104.24  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.เวียงหนองล่อง  และ 
อ.แม่ทา  อัตราป่วย  54.52  และ 34.97  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี   อัตราป่วย 111.36 ต่อ
แสนประชากร  
                           โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 95 ราย อัตราป่วย 23.43  ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 42.24  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และอ.เมือง อัตราป่วย 
34.14 และ 23.95 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 95.45  ต่อแสนประชากร  

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

 

เตือนภัย  เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค  เดือนธันวาคม 2560  คือการป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก  การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรค
อาหารเป็นพิษ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
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เรื่องท่ี 2  มาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อการบรรลุผลส าเร็จในการดูแล 
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานวัณโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   บรรลุเป้าหมาย  และมีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
ที่ก าหนดไว้  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6                       
 

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบงานจังหวัด สรุปข้อมูลเป็นภาพรวมจังหวัดมาน าเสนอ เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่สั่งการ  และให้ท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวัณโรค ระดับจังหวัดล าพูน โดยมีสสจ. เป็นประธาน  และผอก.รพ.ล าพูน  
เป็นรองประธาน และให้ ผชช.ว เป็นเลขานุการ  

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  อยู่ในวาระแจ้งเภสัชเชี่ยวชาญ 

 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1 ตามประมาณการรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในส่วน 

ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  , ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ส าหรับบริการพ้ืนฐาน และค่าบริการ ผู้ป่วยใน
ทั่วไปปีงบประมาณ 2561   จังหวัดล าพูนได้รับการจัดสรรเงินจากการปรับเกลี่ย ระดับเขต จ านวน  10 ล้านบาท  
มติที่ประชุมของคณะกรรมการ CFO จังหวัดได้พิจารณาจัดสรร ให้โรงพยาบาลบ้านธิ จ านวน 3.5 ล้าน และ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ านวน 1.5 ล้าน และกันไว้ในไตรมาส3  จ านวน 5 ล้านบาท  โดยให้โรงพยาบาลดังกล่าว
ท าหนังสือขอใช้เงินและแจ้งโรงพยาบาลล าพูนทราบเพ่ือด าเนินการโอนเงิน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7                                    
 

เรื่องท่ี 2  งบค่าเสื่อม จังหวัดล าพูน ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 34,748,117.85 บาท   
ทั้งนี้ สปสช.ได้โอนเงินเข้าบัญชีหน่วยบริการและแผนได้รับอนุมัติจากสปสช.เรียบร้อยแล้ว  จึงขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลทุกแห่ง ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
เรื่องท่ี 1 แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ  ใน 

ระหว่างวันที่  11 - 12  มกราคม พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเวียงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ สาธารณสุขอ าเภอ / ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ  /ผู้แทนโรงพยาบาล  และปลัดอ าเภอ 
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เรื่องท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ PMQA ประจ าปีงบประมาณ 2561   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ก าหนดจัดประชุมทีมน าและผู้เกี่ยวข้องในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
และสาธารณสุขอ าเภอ ทุกแห่ง ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  เพ่ือวิเคราะหแ์ละประเมินตนเองให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

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

2560 ( ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจ าเดือน
พฤศจิกายน  2560  เท่ากับ 30.77 ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ าเภอบ้านธิ  
อัตราตาย 11.36  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ าเภอเมือง   อ าเภอป่าซาง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  และอ าเภอลี้   
อัตราตาย 5.50 , 3.58 , 2.45 , และ1.43  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิตดังนี้  

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  30.77   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  69.23 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8    
 

     เรื่องท่ี 2  สรุปเอกสารสถานการณ์และการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ  ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9   
 

                                เรื่องท่ี 3 ส านักงานเขตสุขภาพที่1 ขอความร่วมมือให้จังหวัดล าพูนจัดทีมสนับสนุนงาน
แพทย์ฉุกเฉิน MERT ประกอบด้วยแพทย์  พยาบาล และเจ้าหน้าที่  5 คน  จ านวน  3 ทีม เพ่ือร่วมให้บริการปฐม
พยาบาล แก่ประชาชนที่ไปเข้าชมงานพระเมรุมาศจ าลอง  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9  ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560  ณ บริเวณสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร 
 

ประธาน   มอบให้โรงพยาบาลล าพูน , โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลแม่ทา จัดทีมสนับสนุน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                    
 
ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ           
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
เรื่องท่ี 1  แจ้งก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 และการเลือกตั้งกรรมการ 

ประจ าปี 2560-2562  ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 - 1 0.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ต.ป่าสัก  อ.เมือง  จ.ล าพูน จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
เลิกประชุมเวลา   14.30  น.  

 
 

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

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                        
      ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                             
                                                     
                                                                 

 


