
 

 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 6/ 2561  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

วันอังคาร ที ่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสุธิต        คุณประดิษฐ์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นางกาญจนา  เลิศวุฒิ                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นายคะนอง  ถนอมสัตย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
8. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
9. นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
10.นายเกรียงศักดิ ์      ลือก าลัง   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
11.นางสาวกาญจนา   แซ่ยับ   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายธวชัชัย             รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
13.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
14.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
15.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
17.นายวิเชียร          ปิงชัย   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
18.นางศิรินทร์             เลสัก                     (แทน) รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
19.นายบัญญัติ  อรรคศรีวร  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
20.นายสุรพงศ์        ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
21.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
23.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
24.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
25.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
26.นางจารุณี  พจน์สุจริต  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
27.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
28.นางพวงผกา  สุริวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
29.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  รก. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
30.นางสาวชรินดา สุธาวา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
31.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.ส.ต.ต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายจิระ  วิภาสวงค ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2.นายเกรียงไกร  ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอัมภาพันธ์ วรรณพงค์ภัค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
2. นางบุษบา  อนุศักดิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางดาราวรรณ       สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
9. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
12.นายประกาศิต แก้วจันทร์    นิติกรปฏิบัติการ 
13.นายวันชัย  รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
15.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
17.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   

เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไดด้ าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานด้าน 
จริยธรรม  ระดับจังหวัดล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน   จึงได้จัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงานและบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับจังหวัด
ล าพูน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประเภทหน่วยงาน  1 โรงพยาบาล  และประเภทบุคคล จ านวน 23  คน โดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  เป็นผู้มอบเกียรติบัตร พร้อมได้กล่าวแสดงความยินดี แก่หน่วยงานและบุคคล
ทีผ่่านการพิจารณาคัดเลือก  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป  
     
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
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เรื่องแจ้งจากจังหวัด 
   เรื่องที่ 1 เรื่อง To Be Number One จังหวัดล าพูน  ที่จะเดินทางเข้าร่วมการประกวด
ผลงานชมรม To Be Number Oneในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจ าปี  2561   ใน
ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMOACT เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   
ซึ่งทางจังหวัดล าพูน  จะได้มีการด าเนินการสั่งผลิตเสื้อ To Be Number One  สีเหลือง  ซึ่งมีรูปแบบเหมือนเสื้อ 
To Be Number One สีฟ้าเดิม เปลี่ยนแปลงแต่สี  ประมาณ 200 - 300 ตัว ราคาตัวละ 350 บาท เพ่ือ
สนับสนุนโครงการ To Be Number One จังหวัดล าพูน  จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในการสั่ง
ชื้อเสื้อได้ทีก่ลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง        ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ไม่มีเรื่องแจ้ง   

   
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา      ไม่มีเรื่องแจ้ง   

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ ไม่มีเรื่องแจ้ง   

  
5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน       
      เรื่องท่ี 1 การจัดกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดล าพูน ตามที่หน่วยงานสาธารณสุขจะได้ 

เป็นเจ้าภาพ  ก าหนดการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 
08.30 น. ณ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย  โรงพยาบาลล าพูน   ส่วนรูปแบบอาหารจะเป็นประเภทอาหาร
เพ่ือสุขภาพ  และจะมีการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้บริการวัดไขมันและวัดความดันโลหิต   
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ขอให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน  ส่วนการแต่งกายให้ใส่เสื้อสีเหลือง   ส าหรับที่จอดรถทาง
โรงพยาบาลล าพูนได้เตรียมไว้ด้านหลังติดโรงเรียนจามเทวี  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ         ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน  
     โรงพยาบาลป่าซาง สรุปผลการประชุมผอก.โรงพยาบาลทุกแห่ง   
      เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อน ล าพูนเมืองสะอาด เป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ  

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  มีนโยบายให้ทั้งจังหวัดเน้นเรื่องการขับเคลื่อนการเลิกใช้กล่องโฟม   การก าจัดขยะ  
และการเลิกใช้ถุงพลาสติกส าหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย  ในส่วนของสาธารณสุข ทางโรงพยาบาลป่าซางจะเริ่มการเลิกใช้
ถุงพลาสติกใส่ยา เริ่มตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2561  โดยให้ผู้ป่วยน าถุงผ้ามาจากบ้าน และจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กรณีท่ีผู้ป่วยไม่มีก็จะแจกถุงผ้าหรือน าถุงพลาสติกที่บ้านมาใช้ต่อให้ผู้ป่วย  
 

ประธาน  มอบให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ด าเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัด วันที่ 12 สิงหาคม 2561  
                    ในวันแม่แห่งชาติ                                                                                                                                               

     เรื่องที่ 2  เรื่องการก าจัดขยะอันตราย  ตามนโยบายของกรมอนามัย  ซึ่งจะมีการ 
ประชุมชี้แจงคณะท างานเรื่องขยะอันตราย  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  เพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องขยะ
อันตราย และให้น าผลสรุปแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุ ข  จังหวัดล าพูน 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งเดิมมีหน่วยงานอปท. เป็นผู้ด าเนินการก าจัด  มีขั้นตอนการก าจัดขยะ
อันตรายที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง  ขอให้จังหวัดจัดจุดขยะเพ่ือรวบรวม 
  

ประธาน  มอบให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม น าเรื่องเข้าวาระประชุมจังหวัด 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

     โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
      เรื่องที่ 1  เรื่อง Green & Clean จังหวัดล าพูน ทางอ าเภอได้มีการบูรณาการ และ 

จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฐมภูมิ  ในวันที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เพ่ือหาทุนสร้างศาลาพักญาติ  
จึงไดด้ าเนินการจัดผ้าป่าสามัคคี  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  เป็นประธาน  จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วม
ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ           
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     สาธารณสุขอ าเภอล้ี 
      เรื่องที่ 1 ขอหารือ การเช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของหน่วยงาน 

อ าเภอลี้ ตามแผนงาน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ซ่ึงทางหน่วยงานไดส้่งหลักฐานการเบิกจ่าย ตาม
ระเบียบการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ส่งจังหวัดผ่านงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป พบปัญหาการ
ขออนุมัติจัดชื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีความล่าช้า จึงขอให้จังหวัดปรับปรุงระบบบริการ
อินเตอร์เน็ตโดยเปลี่ยนแปลงระบบที่ให้บริการใหม่ 
 

งานพัสดุ ชี้แจง เปลี่ยนระบบไม่ได้เนื่องจากการให้บริการอินเตอร์เน็ต จะต้องมีการก าหนดสเปคและ  
                    เงื่อนไขใหม่ และมีกระบวนการที่ชัดเจน  
 

ประธาน  ให้แก้ปัญหาความสะดวกรวดเร็วและมอบให้งาน IT รวบรวมข้อมูลของอินเตอร์เน็ตและน ามา  
                    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง     
         

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องที่ 1  แจ้งการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรวม  ปี 2561 ของส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน   ที่ได้จัดสรรให้ทุกอ าเภอ  ขอให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการ ตาม
ระเบียบ  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ยกเว้นการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ฉ 11 และค่าสาธารณูปโภค สามารถ
เบิกได้ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  และในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางทีมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข  จะมาตรวจติดตามหนี้ค้างสาธารณูปโภค ของไตรมาสที่ 3  ขอให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ส่วนการเบิกเงินค่าตอบแทน ฉ 11 ที่ค้างช าระของไตรมาสที่ 2  ขอให้แยกออกเป็น 2 ฏีกา  พบ
ปัญหาที่ล่าช้าเนื่องจากมีข้อผิดพลาดของหลักฐานที่ส่งเบิกไม่ถูกต้อง  จึงขอให้ผู้บริหารตรวจสอบและลงชื่อบันทึก
อนุมัติการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน  ส่งจังหวัดภายในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ประธาน   ใหง้านการเงินมีการประชุมทางไกลชี้แจ้ง ระเบียบ เนื่องจากการเบิกจ่ายไม่ได้ 
              ตามเป้าหมายที่จังหวัดก าหนด ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการ  
 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  
19  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่ 22  มิถุนายน  2561   
สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
 
 



 
 

 

6 

1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,024   ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                               5   ราย           - ยกมาจากเดือนก่อน     2,868,05972.88   บาท              
- สมาชิกเข้า                                     -   ราย           - รับเพิ่ม                           119,278.25   บาท 
- ลาออก                                      13   ราย           - จ่ายไป                                 372,047   บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป      11,006   ราย            คงเหลือยกไป               2,616,204.13   บาท                                                     
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  ในการ 

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  จังหวัดล าพูน  รอบที่ 2  ปีงบประมาณ   2561  จากเดิมวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561  ออกตรวจเยี่ยม คปสอ. ทุ่งหัวช้าง  เป็นวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตรวจเยี่ยม คปสอ. เวียงหนองล่อง 
เวลา  13.30 น  เป็นต้นไป  ได้ท าหนังสือแจ้งพ้ืนที่ทราบแล้ว 

       เรื่องท่ี 2  สรุปผลการประชุมการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพเวชระเบียนและการ 
วินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก ตามแนวทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) ณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  มีผู้ป่วยที่ Audit  ทั้งหมด   จ านวน 4,440 ราย 
มีคุณภาพ จ านวน  3,245  ราย คิดเป็นร้อยละ  73.09  มีความผิดพลาด  1,195  ราย คิดเป็นร้อยละ 26.91 
ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
  

           เรื่องท่ี 3   ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ PA   
(Performance  Agreement) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน  ซึ่งมีตัวชี้วัด ทั้งหมด จ านวน 15 ตัว ของ
จังหวัดล าพูน  ตามที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอ าเภอได้ลงนามกับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน มีตัวชี้วัดที่ 7  คือ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่  ยังไม่ผ่านเกณฑ์  นอกนั้น 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                          
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                                     
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒5  มิถุนายน พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง  พบผู้ป่วย จ านวน 356 ราย อัตราป่วย 87.81 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   

สูงสุดได้แก่ อ.ทุง่หัวช้าง  อัตราป่วย 354.41  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.บ้านธิ  และอ.ป่าซาง  อัตราป่วย 
163.36  และ 137.54  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 387.10  ต่อแสนประชากร 
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 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 99 ราย อัตราป่วย 24.42 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 65.71  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.เมืองล าพูน และอ าเภอแม่ทา อัตราป่วย  
26.76  และ 24.98  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในเด็ก กลุ่มอายุ 5- 9 ปี  อัตราป่วย 69.72 ต่อแสนประชากร 

 โรคมือ เท้า ปาก  พบผู้ป่วย จ านวน 78 ราย  อัตราป่วย 19.24 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  99.03  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และ อ.บ้านโฮ่ง อัตราป่วย  
68.29  และ 27.47  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 371.20  ต่อแสนประชากร 

 

สถานการณ์โรคติดต่อ จังหวัดล าพูน พบผู้ป่วยโรคไอกรนในพ้ืนที่อ าเภอป่าซางเป็นเด็กผู้หญิง อายุ  
24 วัน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าซาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ด้วยอาการไอ  หายใจขัด และหายใจช้าลงมีอาการหน้าเขียว  ได้ท าการรักษาใส่ท่อช่วยหายใจและส่ง
ต่อมารักษาที่โรงพยาบาลล าพูน และทางโรงพยาบาลล าพูนได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ตามล าดับ สรุปผลการตรวจวินิจฉัยโรค พบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ Bordetella  pertussis แต่ไม่พบสายพันธุกรรม 
ของเชื้อโรคทางเดินหายใจ  และต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิต ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น 
Pertussis ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนจึงได้จัดทีมงานร่วมกับหน่วยงาน สคร. ออกส ารวจพื้นที่อ าเภอป่าซาง 
 

ท่านผชว.  แจ้งพบว่ามารดาของเด็กที่เสียชีวิตไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน 
 

ประธาน   ขอให้หน่วยงานมีมาตรการ เรื่องการฉีดวัคซีนให้ ในกลุ่มเป้าหมาย 
 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒5  มิถุนายน พ.ศ. 2๕61)   
     โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จ านวน  76 ราย อัตราป่วย 18.74  ต่อแสนประชากร  อัตรา
ป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  57.33  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือเมืองล าพูน และอ.แม่ทา อัตราป่วย 
35.22  และ 14.99  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 106.06  ต่อแสนประชากร 

 โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  71ราย  อัตราป่วย 17.51  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด  ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 41.69  ต่อแสนประชากร   รองลงมา คือ อ.บ้านโฮ่ง และอ.แม่ทา อัตราป่วย 
30.51  และ 27.47  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 132.57  ต่อแสนประชากร  

 โรคตาแดง พบผู้ป่วย จ านวน 40  ราย อัตราป่วย 9.87 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด   
ได้แก่ อ.บ้านธิ  อัตราป่วย  28.17  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และอ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 20.78 และ 
15.64  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี  อัตราป่วย 29.79  ต่อแสนประชากร 
 

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

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
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เรื่องท่ี 2  สถานการณโ์รคไข้เลือดออก  ในระดับประเทศ พบผู้ป่วยทั้งหมด  
จ านวน  22,539  ราย  อัตราป่วย 34.24 ต่อแสนประชากร  และเสียชีวิต  จ านวน 38 ราย  อัตราตาย 0.13 
ต่อแสนประชากร  จังหวัดล าพูนจัดเป็นล าดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 1  พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ าเภอแม่ทา  
รองลงมาคืออ าเภอลี้  ทุ่งหัวช้าง  และบ้านธิ  และทางหน่วยงานสคร.ที่ 1 ได้ด าเนินการออกสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย
จังหวัดล าพูนในอ าเภอลี้  และอ าเภอเมือง พบลูกน้ ายุงลายในภาชนะโอ่งน้ า ตามโรงงานและโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 
28.57 และจากการ VDO  Conference ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีข้อสั่งการ ให้ทุกจังหวัดมีการรณรงค์
ท าลายแหล่งลูกน้ ายุงลายทั่วประเทศ ( 3 เก็บ 3 โรค ) ในระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ของ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะมีการด าเนินการรณรงค์  ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ขอให้ทุก 
หน่วยงานท าพร้อมกัน  ซึ่งจังหวัดให้ทุกอ าเภอน าเสนอผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข จังหวัดล าพูน เป็นรายอ าเภอทุกเดือน โดยในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2561 เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

- การน าเสนอผลการด าเนินงานของรพสต.ทากาศ และรพสต.นาทราย  พบปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานในพ้ืนที่ ที่เหมือนกันคือ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา มีความเชื่อของชนเผ่าที่นับถือ จึงไม่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ดังนั้นอ าเภอจึงได้มีการด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

1. ประชุม  ประชาคมหมู่บ้าน  ชี้แจง  ท าความเข้าใจ   สร้างความตระหนัก  ทบทวนมาตรการชุมชน 
แก่ประชาชน ในหมู่บ้าน โดยด่วน  

2. ผู้น าชุมชน ประกาศประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรค  การป้องกัน /สถานการณ์โรคฯ เน้นย้ า บ่อยๆ  
อย่างต่อเนื่อง  มีการออกสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายและพ่นหมอกควันในพ้ืนที่เกิดการระบาดโรค 

3. ผู้น าชุมชน ประกาศแจ้ง ขอความรว่มมือจากชาวบ้านรว่มด าเนินการก าจัดขยะแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ใน  
โรงเรียนและในหมู่บ้าน  

4. อสม. ออกด าเนินการเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่ประชาชน ในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ พร้อมกับด าเนินการเฝ้าระวังท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่างต่อเนื่อง 
 

ประธาน  ขอให้โรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ ทุกแห่ง จัดท าป้ายและด าเนินการรณรงค์ 
 

       เรื่องที่ 3  การด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค  จังหวัดล าพูน  พบผู้ป่วยขึ้น 
ทะเบียน ทั้งหมดจ านวน 297 ราย และพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จ านวน  280 ราย  ไดด้ าเนินการคัดกรองแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 67.01   โดยในระดับอ าเภอ จะมีการน าเสนอผลการด าเนินงานการคัดกรองและการค้นหาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ทุกประเภท ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข จังหวัดล าพูน เป็นราย
อ าเภอทุกเดือน และประจ าเดือนมิถุนายน 2561 เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

อ าเภอบ้านโฮ่ง   
- พบผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 17 ราย อัตราป่วย 24.28 ไดด้ าเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรคแล้ว คิดเป็น 

ร้อยละ 73.18  เป้าหมาย 172  ต่อแสนประชากร  เสียชีวิต 1 ราย  อัตราตาย 5.8  ต่อแสนประชากร ผลการ
คัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง พบปัญหาและอุปสรรค คือกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุมีจ านวนมากและส่วนใหญ่มีโรคร่วม 
ไดท้ าการคัดแยกผู้ป่วยที่ซ้ าซ้อนออก  และการ X-Ray ในกลุ่มเสี่ยงต้องทยอยท า จึงไดด้ าเนินการในพ้ืนที่ 
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                    1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ NOC – TB อ าเภอบ้านโฮ่ง ปี 2561 
  2. ประชุมคณะท างานวางแผนพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุม วัณโรค อ าเภอบ้านโฮ่ง    
  3. เน้นการคัดกรอง Verbal screening  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
  4. เน้นการ DOT ยา อย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม  
  5. พัฒนาระบบการลงข้อมูล ผ่านโปรแกรม TBCM online   

 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ      
                                                       

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
       เรื่องที่ 1 แจ้งโครงการให้ความรู้  ในเรื่องความปลอดภัยการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ  

ของ 24 รพสต. จังหวัดล าพูน  ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้เป้าหมายทราบแล้ว  โดยให้หน่วยบริการส ารวจข้อมูล
ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุแยกเป็นรายแห่ง และทางจังหวัดได้โอนเงินงบประมาณสนับสนุน ครั้งที ่1 ให้ CUP ทุกแห่ง 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้รพสต.ทุกแห่ง ส ารวจข้อมูลแยกเป็นรายส่งให้จังหวัด  เพ่ือรวบรวมส่งให้เขตสุขภาพท่ี1  
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ส าหรับงบประมาณสนับสนุน ครั้งที่ 2 จะมีการโอนเงินให้ CUP ทุกแห่ง 
ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ      
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
 เรื่องท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ จากงบทดลองที่ 

ผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแล้วของเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 พบว่า ไม่มีโรงพยาบาลประสบ
ภาวะวิกฤติการเงินระดับ 7  เนื่องจากได้รับเงินโอนที่ปรับอัตราการจ่ายตามเกณฑ์ใหม่  ( ค่า K ใหม่ และค่าประกัน
ผลงาน IP  8,000  บาท /Adj RW )  และได้รับเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจากงบกลาง  ท าให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มี
สภาพคล่องทางการเงิน   
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                         
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
          เรื่องที่ 1 การจัดบูธน าเสนอผลงานเด่น/นวัฒกรรม ในงาน มหกรรมสุขภาพในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขดีเด่นในระดับพ้ืนที่ จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  เพ่ือ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานและ DHS /PCC /รพสต. ติดดาว /HA /FM /FCT /LTC  โดยท่านอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลให้แก่ รพสต. ติดดาว /หมู่บ้านปรับเปลี่ยน /
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โรงเรียนสุขบัญญัติ  และองค์กร อสม. ซึ่งทางจังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดบูธ ๆละ 3,000 บาท จึง
ขอให้ทกุอ าเภอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

                 เรื่องท่ี 2  ขอขอบคุณทีมคณะกรรมการออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมิน 
รพสต. ติดดาว  จังหวัดล าพูน  ภายใต้การสนับสนุน ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ)  ซึ่งจะได้
สรุปผลการประเมินคัดเลือก รพสต. ติดดาว  ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมเฮือนดาหลารีสอร์ท   
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                            
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
                     เรื่องท่ี 1  แจ้งการออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน ในวันที่ 11  

สิงหาคม พ.ศ. 2561  ของคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกลุ่มประธานอาสามหาวิทยาลัยและมูลนิธิ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะมาให้บริการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ วัดพระบาทห้วยต้ม ต าบลห้วยต้ม 
อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  จึงขอให้ทันตแพทย์และทันตภิบาล  ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานจังหวัดล าพูน  ซ่ึงทาง
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้ท าหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนทราบแล้ว   
 

ประธาน   ขอใหจ้ัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ออกหน่วยให้บริการด้วย 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ   
                                        

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน   

ปีงบประมาณ  2561 ( ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประจ าเดือนมิถุนายน  2561  เท่ากับ 26.35  ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ าเภอ
บ้านธิ   อัตราตาย  45.36  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ าเภอเมือง  เวียงหนองล่อง  บ้านโฮ่ง  แม่ทา ป่าซาง  
ลี้  และทุ่งหัวช้าง  อัตราตาย 37.05, 34.10 , 27.19 , 20.39, 16.19 , 12.92  และ 9.92  ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ  โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิต ดังนี้  

 

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  44.86   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  55.14                                                                  

        เรื่องท่ี 2  การน าเสนอผลการด าเนินงานของสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  ด้านการ 
บ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด จังหวัดล าพูน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ   2561   

- พบผู้ป่วย ทั้งหมด จ านวน  31 ราย  สมัครใจบ าบัดรักษา  คิดเป็นร้อยละ 93  และกลับมาเสพติดซ้ า  
จ านวน  3 ราย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  และได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม  เพ่ือบ าบัดรักษายาเสพติด  งานยาเสพติดให้แก่ผู้สมัครใจและบังคับบ าบัด  ซึ่งพบผู้ติดสารเสพติดที่รับการ
บ าบัดรักษา และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน 
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                 เรื่องท่ี 3  การน าเสนอผลการด าเนินงานของสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง ด้าน
การบ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด จังหวัดล าพูน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ   2561 

- พบผู้ป่วยทั้งหมด จ านวน  47  ราย  รักษาครบโปรแกรม จ านวน  9  ราย จ าหน่ายแล้ว จ านวน  7  ราย   
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และได้ด าเนินการจัดกิจกรรม  เพ่ือ
บ าบัดรักษายาเสพติด  งานยาเสพติดให้แก่ผู้สมัครใจและบังคับบ าบัด  ซึ่งพบผู้ติดสารเสพติดที่รับการบ าบัดรักษา มี
โรคจิตเวชร่วมด้วยเช่น โรคติดสุรา  และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มค้ายาและกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ล าเลียงยาเสพติด
เนื่องจากในแต่ละวันมีคนเข้าออกพ้ืนที่จ านวนมาก 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                            
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                            

ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ                                              ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 

เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

 

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

ผู้ตรวจรายงานประชุม 

                         
(ลงช่ือ) ……………………………     

                 (นางดารา  เรือนเป็ง    
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
            ผู้จดบันทึกการประชุม                                                                                                                                         
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