
 

 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 9 / 2561  ประจ าเดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

วันจันทร์ที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายวรเชษฐ      เต๋ชะรัก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5. นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
8. นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
9. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
10.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
11.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
12.นางสาวกาญจนา  แซ่ยับ   (แทน)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
13.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
14.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
15.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
16.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
17.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
18.นายวิเชียร          ปิงชัย   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
19.นายวันชัย  รัตนพรม  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
20.นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์                     รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
21.นายสุรพงศ์        ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
22.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
24.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
25.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
26.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
27.นางอินทริยา  อินทพันธ์  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 
33.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
34.นางปรานอม  ทมวงค์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (สคร 1) 
2. นางบุษบา     อนุศักดิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
3. นางจรรยา  ธัญน้อม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางกิตติกาญจน์ มูลฟอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางจันทรานนท์   ตุ้ยเจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางพัชรี  วีระพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ.    
10. นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12.นางพิมภาวรรณ เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นางธีรานันท ์ ศรีมุก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
15.นางกรรณกิาร์ วงศฝ์ั่น   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
16.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นายพงศกร        ตันติวรางกูร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
19.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไดม้ีการด าเนินการขับเคลื่อนตาม 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลงานวิจัยและงานประจ าสู่งานวิจัย ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปี 2561  และได้
พิจารณาคัดเลือกบุคคลากรของหน่วยบริการ ทุกแห่ง จังหวัดล าพูน  โดยได้จัดพิธีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่หน่วยบริการที่มีผลงานวิจัยและงานประจ าสู่งานวิจัย ดีเด่น ระดับจังหวัด  พร้อมมอบ
เกียรติบัตรชมเชย ให้แก่หน่วยบริการ ดังนี้ 
 

ชนะเลิศที่1  ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง   
 

  รองชนะเลิศที่1  ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน 
 

รองชนะเลิศที่2  ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ทา 

 

เกียรติบัตรชมเชย ได้แก่ สอน.ป่าซาง/ โรงพยาบาลแม่ทา/รพ.สต.ไม้สลี  และรพสต.ตะเคียนปม  
 

ประธาน  ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่หน่วยบริการพร้อมกล่าวแสดงความยินดี 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   เรื่องแจ้งจากส านักงานเขตสุขภาพที่1      

เรื่องท่ี 1  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งการประชุมผ่านระบบประชุม 
ทางไกล (VDO Conference)  เรื่องนโยบายและการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562   
ในวันจันทร์ที่  1 ตุลาคม 2561   เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยมี นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม  
จึงขอเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
 

เรื่องท่ี 2  การเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 
คณะรัฐมนตรี  6  คน (กระทรวงมหาดไทย  ท่องเที่ยวและกีฬา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พาณิชย์  
วัฒนธรรม  และศึกษาธิการ  )  โดยมีเจ้าภาพหลัก 4 หน่วยงานที่ promote การท่องเที่ยวเมืองรองฯ คือ การบินไทย 
ไทยสไมล์  กรุงไทย  และ ททท   ภายใต้แนวคิด “ไทยเที่ยวไทย  ไทยยั่งยืน” ซึ่งจะเดินทางมาจังหวัดล าพูน ในวันพุธที่ 
3 ตุลาคม 2561  เพื่อติดตามภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว เกี่ยวกับอาคารสถานที่ท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์สินค้า 
ของจังหวัดล าพูน  ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี   วัดพระธาตุหริภุญชัย  วรมหาวิหาร   / กู่ช้าง กู่ม้า  สถานบันผ้าทอ 
อบจ. ล าพูน  และบ้านหนองเงือก  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน     ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูนได้รับมอบหมายเรื่องจัดรถพยาบาล ร่วมขบวนทุกที่หมายจนเสร็จสิ้นภารกิจ  ขอความร่วมมือจัดเตรียม 
รพ. ฉุกเฉิน  2 แห่ง ได้แก่ รพ.ล าพูน   รพ.ป่าซาง  และจัดหน่วยปฐมพยาบาล 4 จุด  ณ สถานที่ต่างๆ ยกเว้น อบจ. 
ขอความร่วมมือ รพ.ล าพูนจัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่  แพทย์  และพยาบาล  ร่วมขบวน  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8  ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          

เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้สรุปผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ด้วยวัคซีน ในเดก็อายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน จังหวัดล าพูน ไตรมาส3 ประจ าปีงบประมาณ  2561  พบว่า ยังมี
หน่วยบริการที่มผีลการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน  ในเด็กอายุครบ 1 ปี ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  
19 แห่ง  สรุปผลการด าเนินงาน MMR1 คิดเป็นร้อยละ  90.95 และ MMR2 คิดเป็นร้อยละ  87.30  OPV3 
คิดเป็นร้อยละ 92.31  จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลและประมวลข้อมูลที่ส่งทุกครั้ง 
 

เรื่องท่ี 2 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สรุปการด าเนินงานขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของหน่วย 
บริการ จังหวัดล าพูน ตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2561  ซึ่งจังหวัดล าพูนมี
แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน  236 แห่ง  และมีหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินตนเอง  จ านวน 23 แห่ง 
ตามเป้าหมายหน่วยบริการทุกแห่งจะต้องผ่านการประเมิน ในปี 2564  ซึ่งผลการด าเนินงานจังหวัดล าพูนในแต่ละ
อ าเภอมีการขนขยะติดเชื้อไปรวมกันที่โรงพยาบาลชุมชน  ยกเว้นอ าเภอเมือง ยังไม่มีรถจากโรงพยาบาลล าพูนมา
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ขนส่งขยะติดเชื้อไปเก็บอยู่ระหว่างการหารือว่าจ้างรถจากหน่วยงานเอกชน  ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้แต่
ละแห่งปฏิบัติตามขั้นตอนการน าส่งมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดต่างๆ และท าการประเมินตนเองตามฟอร์มการ
แบบประเมินตนเอง จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้คะแนนตนเองตามความเป็นจริงและท าการปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาให้ดีขึ้น  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดประชุมองค์ความรู้  หลักสูตรอบรม  
จ านวน 32 ชั่วโมง   จึงขอความร่วมมือ รพ.ล าพูน  และรพ.ชุมชน เป็นพ้ีเลี้ยงให้ รพ.สต. เพ่ือรับรองมาตรฐาน
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ต่อไป 
 

ประธาน  ให้หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

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   
เรื่องแจ้งจากจังหวัดล าพูน  
     เรื่องที่ 1 การเตรียมพร้อมรับการเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ  

ในการเสด็จมาจังหวัดล าพูน  เพ่ือทรงเป็นองค์ประธานพิธีประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
Hariphunchai  International  Half  Marathon # 1  ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม  2561  เวลา 15.00 น. ณ วัด
พระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้รับมอบหมายเรื่องจัดรถพยาบาล ร่วมขบวนเสด็จจากจังหวัดเชียงใหม่จนเสร็จสิ้นภารกิจ 
พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โดยมีทีมแพทย์   พยาบาล  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  และจัดทีม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากรพ.สต.เขตอ าเภอเมืองล าพูนตรวจคัดกรองผู้มีไข้  ร่วมกับหน่วยตรวจวัตถุระเบิด และ
ขอให้รพ.ล าพูนเตรียมความพร้อม เป็นรพ.รับผู้ป่วยฉุกเฉิน  
 

ข้อเน้นย้ า  -ห้ามถวายฎีกาโดยตรง 
-ทรงแพ้เกสรดอกไม้ ระวังดอกไม้ที่มีเกสร 
-ห้ามถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือเด็ดขาด 

 

ทั้งนี้การแต่งกายผู้เข้าร่วมรับการเสด็จ  ให้สวมใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาว งดกระบี่ 
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     เรื่องท่ี 2  ส านักงานจังหวัดล าพูน  ก าหนดจัดกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวัน 
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ขอให้ทุกหน่วยงาน
เตรียมพร้อม  ทางจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งข้อสั่งการให้ทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
     
5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ                         
      เรื่องที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)แจ้งการยกระดับไซบูทรามีน 

เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ประเภท 1 จากการที่พบสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้างเรื่อง
การลดน้ าหนัก มีการผสมไซบูทรามีน  ซึ่งท าให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงต่อผู้บริโภคบางรายถึงข้ันเสียชีวิต  ดังนั้นตาม
มติที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ออกประกาศฯก าหนดให้ไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ประเภท 1  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 เป็นต้นไป  กรณีฝ่าฝืนโทษหนัก   จ าคุกสูงสุดถึง 20 ปี 
และปรับถึง 2 ล้านบาท  จึงขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน       
      โรงพยาบาลป่าซาง       
      เรื่องท่ี 1 ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมท าบุญอภิมหากุศลกฐิน 9 วัด พร้อมทานบารมี  

การศึกษาและการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลป่าซาง  จังหวัดล าพูน  ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.  โดยจะทอดกฐิน  ณ วัดในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน                       
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ     ไม่มีเรื่องแจ้ง                     
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
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6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องที่ 1  แจ้งการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 28  กันยายน 2561  สรุปมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ107,088,844.16 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.29  ก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 22.67  คงเหลือเงิน
ทีต่้องส่งคืนส านักงบประมาณ ทั้งหมดจ านวน 56687.94 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.04   
  

       เรื่องท่ี 2  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 
20 สิงหาคม ถึง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561    
สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4  ดังนี้ 
 

1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,097   ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                             11   ราย           - ยกมาจากเดือนก่อน         2,159,970.23   บาท              
- สมาชิกเข้า                                     -   ราย           - รับเพิ่ม          13,852.00   บาท 
- ลาออก                                        8   ราย           - จ่ายไป                            275,535.00   บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป      11,078   ราย            คงเหลือยกไป                1,626,861.00  บาท                                                     
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1 แนวทางการปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้าน 

สุขภาพของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ด้วยกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่มี
ภารกิจหลักในการดุแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ
ยกระดับบริการสุขภาพของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสูงและมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan )  ดังนั้น การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านสุขภาพ
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ซึ่งมีทั้งหมด  23  กิจการ  และกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง มี
จ านวน 2 กิจการ  สามารถดาวโหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ กองบริหารการสาธารณสุข  WWW.PHDB.MOPH.GO.TH 
 

       เรื่องท่ี 2  สรุปการประชุม Retreat เขตสุขภาพที่1 ระดับผู้บริหารของแต่ละจังหวัด  
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์บูรณาการ  ตาม 4 Excellence ปีงบประมาณ 2561 และ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่1  ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 
2561  ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์ ฮอไรชันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ได้ผล
สรุปให้ประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนาเร่งด าเนินการระดับเขต จ านวน  6 ประเด็น คือ แผน PP&P /SP /CHRO /CFO 
และ CIO  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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       เรื่องท่ี 3  ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement)  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  และ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กับ สาธารณสุขอ าเภอ  ของสถานบริการทุกแห่ง จังหวัดล าพูน  มีทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด ใน
ส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  มีจ านวน 12 ตัวชี้วัด  รายละเอียดตามเอกสารแนบ                                       
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             
       เรื่องท่ี 1 โครงการหมอชวนวิ่ง ด้วยแพทย์สภาก าหนดจัดงานโครงการหมอชวนวิ่ง  

เนื่องในวาระครบรอบ  50 ปี และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรม
ราชชนก  พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์กับประชาชน  และให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย  ซึ่งใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  เวลาประมาณ 16.30 - 18.30 น  จังหวัดล าพูนจะได้มีพิธีการต้อนรับนักวิ่งและ
รับมอบคทาบรรจุธงสัญลักษณ์ต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็นประธาน และจัด
กิจกรรมวิ่งภายในจังหวัดล าพูนระยะทาง 4 กิโลเมตร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่ง จ านวน 400 คน ในเวลา 
17.00 น. และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.00 น  โดยจัดนักวิ่งผลัดประมาณ 
31 คน วิ่งถือคฑาส่งต่อไปจังหวัดล าปาง ระยะทาง 80.2 กิโลเมตร ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้รับ
มอบหมายภารกิจในการจัดงานตามโครงการหมอชวนวิ่ง ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน จังหวัดล าพูน จึงขอความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปฏิบัติงานตามค าสั่งแต่งตั้ง ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และ
ขอความอนุเคราะห์ชื้อเสื้อกิจกรรมฯดังกล่าว ในราคาตัวละ 200 บาท  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                          
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  เอกสารสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 

1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒6  กันยายน พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 154 ราย อัตราป่วย 37.98 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   

สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง   อัตราป่วย 177.20  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.บ้านธิ และอ.ป่าซาง อัตราป่วย 
78.86  และ 60.17  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 159.08  ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจ านวน 72 ราย อัตราป่วย 17.76 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 62.54  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.เมืองล าพูน และอ.แม่ทา อัตราป่วย  
29.58  และ 19.98  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 116.66  ต่อแสนประชากร 
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 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 70 ราย อัตราป่วย 17.27 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 39.89  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.ลี้ และ อ.เวียงหนองล่อง  อัตราป่วย  
29.69  และ 21.81  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในเด็กกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 37.12  ต่อแสนประชากร 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒6  กันยายน พ.ศ. 2๕61)   
     โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  66ราย อัตราป่วย 16.28  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด 
ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  78.18  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.ป่าซาง อัตราป่วย 22.48  
และ 15.47  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 196.20  ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้หวัดใหญ ่ พบผู้ป่วย จ านวน  48ราย  อัตราป่วย 11.84  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุดไดแ้ก่ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 52.12  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.เมืองล าพูน  และอ.ป่าซาง อัตราป่วย 
20.43 และ 8.60  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย  63.63  ต่อแสนประชากร 

 โรคมือ เท้า ปาก พบผู้ป่วย จ านวน 31 ราย อัตราป่วย 7.65 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด  ได้แก่ อ.ลี้  อัตราป่วย  26.72  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.ป่าซาง อัตราป่วย 9.39 และ 
8.60  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี  อัตราป่วย 159.08  ต่อแสนประชากร 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ พบผู้ป่วยทั้งหมด จ านวน  59,104 ราย อัตราป่วย  
89.45  ต่อแสนประชากร  และเสียชีวิต  จ านวน 74 ราย  อัตราตาย 0.13 ต่อแสนประชากร  จังหวัดล าพูน
จัดเป็นล าดับที่ 58 ของประเทศอัตราป่วย 49.85  ต่อแสนประชากร  และเป็นล าดับที่ 6 ของเขตสุขภาพที่ 1  
พบผู้ป่วย อัตราป่วย 49.85  ต่อแสนประชากร  ไม่พบเสียชีวิต  จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคในพ้ืนที ่

อุบัติการณ์โรคเกิดใหม่ จังหวัดล าพูน  ได้รับแจ้งจากกลุ่มระบาดวิทยา สคร.1 จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14.29 น  พบผู้ป่วย จ านวน 1 ราย ที่มีสารพันธุกรรมไวรัสชิกา  
ข้อมูลทั่วไป    เพศหญิง อายุ 33 ปี พักอาศัยบ้านกองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน อาชีพธุรกิจส่วนตัว  
                   ก าลังตั้งครรภ์ 11 สัปดาห์  
 

ประวัติการเดินทางและการเจ็บป่วย (14วันก่อน) 
วันที่  4-6 ก.ย. 2561   พักอาศัย บ.กองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
วันที่  13-14 ก.ย. 2561  ท างานที่สถานคลินิกเสริมความงาม (ประตู ม.ช. ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  

– 21.00 น. พักที่หอพัก SN resident.แยกรินค า จ.เชียงใหม่ ) 
วันที่ 15 ก.ย. 2561   พักอาศัย บ.กองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
วันที่ 16 ก.ย. 2561   เที่ยวงาน “กินสลากวัดป่าเหียง”บ.กองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง 
วันที่ 17 กันยายน 2561  เริ่มป่วยมีไข ้
วันที่ 18 ก.ย. 2561   มีผื่น 
วันที่ 19 ก.ย. 2561   เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ด้วยอาการไข้  ผื่น 

 

ผลการตรวจ Real time RT-PCR (ตัวอย่าง Serum&Urine ) จากศูนย์วิทยาฯ เชียงใหม่ พบสาร 
พันธุกรรมไวรัสชิกา  ทีม SRRT ในพ้ืนที่ ลงด าเนินการสอบสวนควบคุมโรคในพ้ืนที่  ตามแนวทางการควบคุมโรคที่
น าโดยยุงลาย  การเปิด EOC ในระดับพ้ืนที่ (เกณฑ์ของการพบโรคซิก้าไวรัสรายใหม่ ให้เปิด EOC ) และประสาน 
สสจ.เชียงใหม่ เพื่อลงควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที่ 
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ขอความร่วมมือ  เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก  ในผู้ป่วย  
Pneumonia/Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย  การเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
    

       เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค  จังหวัดล าพูน  ผลการคัดกรอง 
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ร้อยละ 73 %  พบผู้ป่วยขึ้นทะเบียน ทั้งหมดจ านวน  
322  ราย  อัตราป่วย 88.42  ต่อแสนประชากร  และอัตราเสียชีวิต 7.45  ต่อแสนประชากร  โดยการ X-Ray 
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  ร้อยละ 79.24  พบมากในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  ปัญหาการด าเนินงานควบคุมป้องกัน
วัณโรค  จังหวัดล าพูน  มีอัตราการตายสูง  / การค้นหาผู้ป่วยต่ ากว่าเป้าหมาย และการเข้าถึงระบบการรักษาที่ช้า 
กิจกรรมที่เน้น คือ การท า Cloud  Conference อย่างต่อเนื่อง  โดยครั้งต่อไปในวันที่  12 ตุลาคม 2561        
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
       เรื่องท่ี 1 การจดัท าเวชระเบียนในสถานพยาบาลเอกชน ตามท่ีกลุ่มงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐาน
สถานพยาบาลประจ าปี  ในจังหวัดล าพูน พบว่ามีคลินิกเอกชนบางแห่งมีการบันทึกข้อมูล เวชระเบียนการให้การ
รักษาในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเดียว  ซึ่งตามสติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลเอกชนประจ า
จังหวัด  ได้ ก าหนดให้ทุกสถานพยาบาลต้องจัดท าเวชระเบียนที่เป็นระบบ เอกสารควบคู่กันไปให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีการรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพบยาบาลและผู้ป่วย และ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. .2545  หากสถานพยาบาลเอกชนไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง จะมี
ความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 

เรื่องท่ี 2  การโฆษณาสถานพยาบาลเอกชน ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.  
2541 และ พ.ศ. 2559 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาลไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศ
ด้วยประการใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาลนอกจากชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาล ตามที่
ปรากฏในใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติข้อความ  เสียง หรอืภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศก าหนด” และตามประกาศของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ   
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6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
          เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน 
จากการวิเคราะห์งบทดลอง ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นขอ้มูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องแล้ว พบว่าไม่มีหน่วยบริการ วิกฤติระดับ 7 แต่ดัชนีบางตัว ยังสะท้อนถึงหน่วยบริการมีหนี้สินมาก เมื่อ
เทียบอัตราส่วนกับสินทรัพย์หรือเงินสด   ยังมสีถานบริการบางแห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์   ด้านเงินบ ารุงหลังหักหนี้สิน 
ส่วนใหญ่ติดลบ ยกเว้นรพ.แม่ทา  รพ.ทุ่งหัวช้าง และรพ.เวียงหนองล่อง  โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของหน่วยบริการยัง
เป็นค่ายา  รองลงมาเป็นหนี้ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                         
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
                           เรื่องท่ี 1  โครงการจิตอาสา  ของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทกุหน่วยงานจัด 

กิจกรรมจิตอาสาในพื้นท่ี  โดยให้โรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ จัดท าแผนงานโครงการระยะเวลาด าเนินการ 
12 เดือน แยกเป็นกลุ่มจ านวน 3 กลุ่ม  ด าเนินการตามแผนงานโครงการและส่งผลงานการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ส่งทางไลน์ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ทุกวันที่ 5  ของเดือน เพ่ือรวบรวมส่งกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ 
ทุกหน่วยงานสามารถน าโครงการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย มาเป็นโครงการแรกได้เลย 
                                      เรื่องท่ี 2  PCC จังหวัดล าพูน การด าเนินงานการพัฒนาทีม PCC ได้รับการจัดสรร 
และรับโอนเงินงบประมาณ รอบที่1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และรอบที่ 2 มีการจัดสรรเงิน
งบประมาณโอนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดที่ ได้แจ้งไป  ซึ่งจังหวัดล าพูนมีทั้งหมด 12 แห่ง 
สามารถเบิกจ่ายได้  ส าหรับการจัดสรรงบประมาณปี 2562 ทางกระทรวงสาธารณสุขให้เน้นย้ านโยบายการ
ด าเนินงานในเขตเมือง 

      เรื่องท่ี 3 โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชนสร้างชุมชน 
ปลอดขยะร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปที่ส าคัญ  โดยทุกจังหวัดจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมเร่งด่วน ทั้ง  3 โครงการดังกล่าว  ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561  ส่วนการจัดสรรงบประมาณยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง  

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
            เรื่องท่ี 2  แจ้งแนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณท าระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งกอง
บริหารการสาธารณสุข  จะได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ  ขอให้หน่วยบริการด าเนินการส ารวจข้อมูล   
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ประเมิน  วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข ก าหนดแบบที่เหมาะสม  ความพร้อมสถานที่ก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  และการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยการจ้างฯ ออกแบบตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ประธาน  ให้หน่วยบริการส ารวจข้อมูลเตรียมพร้อมเพ่ือรอหนังสือสั่งการจากกองบริหารการสาธารณสุข 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัด 

ล าพูน  ปีงบประมาณ  2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประจ าเดือนกันยายน  2561  สรุประยะเวลา 11 เดือน เท่ากับ 33.50  ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ าเภอเมืองล าพูน  อัตราตาย  48.59  ต่อแสนประชากร  รองลงมา  คืออ าเภอบ้านธิ  เวียง
หนองล่อง  บ้านโฮ่ง  ป่าซาง  แม่ทา  ลี้  และทุ่งหัวช้าง  อัตราตาย  45.20  , 34.25  , 29.85 , 25.31 , 
20.45 , 20.05   และ 14.87  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  โดยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
โรงพยาบาล สูงกว่าเสียชีวิต ที่เกิดเหตุ  แสดงถึงอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตใน
เวลาต่อมา  จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิต ดังนี้  -เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  46.32   

                               -เสยีชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  53.68                                               

 
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                                                 


