
 

 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 10 / 2561  ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

วันพุธที ่ 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
4. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               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.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
13.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
14.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   รก. สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
15.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
16.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
17.นายธวชัชัย        รัตนไพบูลย์วิทย์  รก. สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
18.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
19.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
20.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
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  หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคฯ 
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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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายพงษ์ศักดิ์   โสภณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (สคร 1) 
2. นางดาราวรรณ สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ. 
6. นางวิรัมภา  กึ่งวงษ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
7. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางธีรานันท์  ศรมีุก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.นางชญาภ์ทิพย์ สุริยะพงฑากุล             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นายณรงค์เดช นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
13.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
16.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นายยุทธนา  เตมีศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางสาวณัฐศิรา ตาปวง   นักวิชาการสาธารณสุข 
19.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
20. นางสมพิศ             อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
21. นายกฤษฏา           ญาณพันธุ์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ไดม้ีการขับเคลื่อน นโยบาย 
Green & Clean Hospital  จังหวัดล าพูน   ตามนโยบายของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โดยใน
ปีงบประมาณ  2561   ได้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green & 
Clean จังหวัดล าพูน ระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง  และได้จัดพิธีการมอบโล่รางวัล ให้แก่หน่วยบริการ ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลป่าซาง   
 

2. โรงพยาบาลลี้ 
 

ประธาน  ได้มอบโล่รางวัล ให้แก่หน่วยบริการพร้อมกล่าวแสดงความยินดี 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   เรื่องแจ้งจากส านักงานจังหวัดล าพูน    

เรื่องท่ี 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  มีนโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ (พชอ.)  โดยก าหนดให้เป็นวาระของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา
ในวาระกลุ่มภารกิจด้านสังคม   และให้น าเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาในระดับพ้ืนที่  อ าเภอละ 
2 ประเด็น  มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคประชาชน วัดผลลัพธ์ให้เห็นเป็นรูปธรรม  มีการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่นการส ารวจข้อมูล  จปฐ. น าเข้าเป็นระเบียบวาระ แจ้งในที่ประชุมจังหวัดครั้งต่อไป ทุกเดือนๆ   
ละ 1 อ าเภอ ใช้เวลาน าเสนอ 5- 10 นาที่  ซึ่งในส่วนของสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  (พชอ.) มีนายอ าเภอทุกแห่งเป็นประธานและสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ 

เรื่องท่ี 2  มติประชุมของคณะรัฐมนตรี  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561   มีนโยบายให้ 
หน่วยบริการสาธารณสุข มีการด าเนินงาน Green & Clean  จังหวัดล าพูน  โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ องค์กร 5 ส.  โดยเน้นการดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้ า รวมทั้งให้มีการยกระดับ รพ.สต.
ทุกแห่ง ให้มีความทัดเทียมกัน 

เรื่องท่ี 3  การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”   โดยส านักงานจังหวัด 
ล าพูน ไดจ้ัดกิจกรรมท าความสะอาดและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย  จ านวน 3 ครั้ง ในวันที่ 14 ,18 ,21 
ตุลาคม 2561 ในพ้ืนที่ต าบลอุโมงค์ อ.เมือล าพูน และบริเวณศาลากลางจังหวัดล าพูน   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าว   
    เรื่องที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี เป็นOrganizational 
Governance  (OG)  เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือหน่วยงาน สสจ / รพท /รพศ   และหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัด สป. รวมทั้งหมด 245 หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับเขต แบ่งออกเป็น 4 ระดับ   
คือระดับดีเยี่ยม  ระดับเด่น  ระดับดีมาก และระดับดี ตามมาตรการหรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายของ
องค์กร  ในด้านรัฐ  สังคม สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งในด้านองค์การ และด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  จึงขอขอบคุณหน่วยงาน   
ทุกเครือข่ายบริการที่ให้ความร่วมมือ 

เรื่องท่ี 5 ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ให้ทุกหน่วยงานราชการตรวจสอบการดูแล  
เรื่องความปลอดภัยของรถยนต์ของหน่วยงาน ที่ใช้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วย  โดยให้มีการตรวจสอบสภาพ
รถ / เข็มขัดนิรภัย และให้มีการจัดท าประกันภัยรถ  ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมถึงพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่
พยาบาล  ที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้าย ทั้งนี้เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพและระยะเวลาการขับรถของ
พนักงานขับรถ ในช่วงการต่อเวร เป็นส าคัญ 

เรื่องที่ 6  กรณีที่มีการจ่ายยาให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ถูกต้อง  ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วย
บริการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวังในการจ่ายยา  กรณีหากเกิดเรื่องนี้ขึ้นในหน่วยบริการใด 
ขอให้รีบแจ้งจังหวัดทราบก่อนทุกครั้ง เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          

เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้สรุปผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ด้วยวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  2561 รวมทุกไตรมาส  พบว่า 
ยังมีหน่วยบริการที่มผีลการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ทีต่่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน  15 แห่ง  โดยมีผลการด าเนินงาน MMR1 คิดเป็นร้อยละ  88.56 และ MMR2 คดิเป็นร้อยละ  85.40  
OPV3  คิดเป็นร้อยละ 90.00  จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลและประมวลข้อมูลที่ส่งทุกครั้ง รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 1 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 2 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ไดส้รุปการด าเนินงานขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของ 
หน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2561  โดยมีการ
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดล าพูน  พบว่ามีแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน  
236 แห่ง  และมีหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินตนเอง จ านวน 26 แห่ง ต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานในปี 2564 จะต้องผ่านทุกแห่ง  ขอความร่วมมือให้ รพ.สต. ประเมินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อตาม
แบบฟอร์มด้วยตนเอง  เพ่ือรับรองมาตรฐานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

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  
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5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
      เรื่องแจ้งจากจังหวัดล าพูน  
      เรื่องที่ 1 การต้อนรับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ที่ย้ายมารับต าแหน่งใหม่ จังหวัดล าพูน 

1) นายเมืองแมน เกิดนานา   ต าแหน่งผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดล าพูน 
ต าแหน่งเดิม ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดล าปาง 

2) นางมิ่งขวัญ วีระชาติ  ต าแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดล าพูน 
ต าแหน่งเดิมพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดล าพูน 

3) นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ ต าแหน่งวัฒนธรรม จังหวัดล าพูน 
ต าแหน่งเดิมวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 

4) นายนภดล ศรีทาเกิด  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤต ิจังหวัดล าพูน 
ต าแหน่งเดิมผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤต ิจังหวัดเลย 

5) พตอ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ต าแหน่ง รรท. ผบก.ภ.จว.ล าพูน 
ต าแหน่งเดิมรอง ผบก.ภ.จว.ก าแพงเพชร 

 

      เรื่องท่ี 2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ (พชอ.)   
จังหวัดล าพูน  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้จังหวัดแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยง ให้ รพ.สต.  และให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ  จัดเตรียมทีมคณะการประเมิน พชอ. ในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาในระดับพ้ืนที่ โดยมี
นายอ าเภอทุกอ าเภอ เป็นประธาน  และให้สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ  
 

      เรื่องที่ 3 ส านักงานกาชาดจังหวัดล าพูน   มีก าหนดการจัดกิจกรรมรวมน้ าใจรับ
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ จากหน่วยงานระดับอ าเภอ  ของจังหวัดล าพูน  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ณ จวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  เพ่ือน าสิ่งของเครื่องใช้ ออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดล าพูนในงานพระนางจามเทวี
และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปี  2561  จ านวน  3 แสนฉบับ และในวันที่ 15- 17 ธันวาคม 2561  
เหล่ากาชาดระดับประเทศพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน มีก าหนดการมอบผ้าห่ม แก่ประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอแม่ทา / บ้านโอ่ง  และอ าเภอลี้    
 

      เรื่องท่ี 4  โครงการ “ท าความดดี้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  ตามมติเห็นชอบ 
ที่ประชุมครม. เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม 2561 โดยมีการรณรงค์ 5 กิจกรรม คือการลดรับ  ลดให้และเลิกใช้
ถุงพลาสติกและถุงหิ้ว บรรจุอาหาร  ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขได้มีการด าเนินงานมาตรการการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงาน มีเป้าหมาย 100 %   ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  เน้นให้เลิก
ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและงดใช้แก้วพลาสติกทีใ่ช้แล้วทิ้ง   
 

      เรื่องที่ 5  แจ้งเตือน ผู้ที่ใช้ถนนเส้นทางใหม่ ระหว่างท่าจักร – เหมืองง่า ขอให้มี 
ความระมัดระวัง  ซ่ึงพบว่ามีปัญหาของชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนน  โดยเฉพาะจุดทางแยก
ประตูป่ามีชาวบ้าน   ได้น าปูนมาเทเกาะกลางถนน เพ่ือใช้เป็นทางน ารถมอเตอร์ไซด์ผ่านข้ามถนน เพ่ือเลี่ยงเส้นทาง
กลับรถ จึงท าให้มคีวามเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง  ขอให้ผู้ทีใ่ช้ถนน มีความระมัดระวังในการใช้ถนน 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ                        
เรื่องท่ี 1  แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา (การเรียกเก็บยาคืน)  คือ  ยา 

เม็ดฉีดต้านโรคมะเร็ง ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซ่ึงพบว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาแล้วจะมีอาการไข้  อาเจียน หนาวสั่น 
ปวดศรีษะ และความดันโลหิตสูง  ไดท้ าหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบแล้ว  และทางส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา(อย.) ได้มีการเพิกถอนทะเบียนใบอนุญาตและได้สั่งระงับการผลิตและเรียกเก็บยาแล้ว 
 

เรื่องท่ี 2  ขอให้ตรวจสอบและช าระหนี้ค่าตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
จึงขอให้โรงพยาบาลที่เป็นหนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยกเว้นโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง) ช่วยช าระหนี้ค่าตรวจ
วิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน   
 

ประธาน  ให้โรงพยาบาลที่เป็นหนี้เร่งช าระหนี้ หากโรงพยาบาลที่ไม่พร้อมในการจ่ายช าระหนี้ให้ท าหนังสือ  
                     แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนทราบ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน       
      โรงพยาบาลป่าซาง       
      เรื่องท่ี 1  มตจิากการประชุมกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง  เรื่องการจัดสรรเงิน 

งบประมาณ UC และ NUC  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของจังหวัดล าพูนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมา 15.8 % ประมาณ 50 กว่าล้านบาท  ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเกลี่ยระดับประเทศ  
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ     ไม่มีเรื่องแจ้ง                     
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน       
      เรื่องท่ี 1  แจ้งการออกสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย ทุกจังหวัด ตามนโยบายกรมควบคุม 

โรคติดต่อ   ทางหน่วยงาน สคร.ที่1  เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จะได้ออกสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายในหน่วยงาน
โรงพยาบาลป่าซาง  ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2561  เพ่ือจะน ามาศึกษาการใช้สารเคมีในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1 กลุ่มงาน… 
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6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องที่ 1 การประชุมคณะท างาน ITA จังหวัดล าพูน ประกอบด้วยหน่วยงานสสจ.

ล าพูน /รพท/รพช  และสสอ ทุกแห่ง  หน่วยงานละ 1  คน ในระหว่างวันที่  1 - 2 พฤศจิกายน  2561  ณ โรงแรม
เชียงใหม่ออคิด  จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ผู้บริหารทุกแห่งเข้าร่วมประชุมตามก าหนดการที่ได้ท าหนังสือแจ้งไป 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 
25 กันยายน ถึง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ดังนี้ 
1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,078   ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                                -   ราย           - ยกมาจากเดือนก่อน         1,626,861.00  บาท              
- สมาชิกเข้า                                142   ราย           - รับเพิ่ม        452,200.00   บาท 
- ลาออก                                         -   ราย           - จ่ายไป                                   740.00   บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป      11,220  ราย            คงเหลือยกไป                 2,078,320.00   บาท 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  ร่างก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่1  ปี 2562 

จังหวัดล าพูน  มีก าหนดรับการตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบที่1  ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 และ
รอบที ่2 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  ส าหรับพ้ืนที่ยังอยู่ระหว่างการหารือของหน่วยงาน 

       เรื่องที่ 2   ร่าง การให้ค่าน้ าหนักตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2562   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  มีทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 

       เรื่องท่ี 3  ร่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
จังหวัดล าพูน ปี 2562  เพ่ือรองรับแนวทางการด าเนินงานระดับเขต ประกอบด้วยคณะกรรมการ Service Plan 
12 สาขา / คณะกรรมการ CPPO  7 Cluster   โดยจังหวัดล าพูน มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน Cluster 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโอ่ง เป็นประธาน Cluster PCC และ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
เป็นประธานกรรมการ Service Plan สาขาแพทย์แผนไทยและบริการปฐมภูมิ  ซึ่งจะได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

เรื่องท่ี 4  การประเมิน คปสอ.ติดดาว  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานใน 
ระดับอ าเภอ  ให้มีการบูรณาการ การด าเนินงานและการประเมินผลในระดับ คปสอ. ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
โดยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม  คือ กลุ่ม คปสอ.ขนาดใหญ่  ได้แก่  คปสอ. เมือง  คปสอ.ป่าซาง  คปสอ.บ้านโฮ่ง คปสอ.ลี้  
และ กลุ่ม คปสอ.ขนาดเล็ก ได้แก่ คปสอ.แม่ทา  คปสอ.บ้านธิ  คปสอ.เวียงหนองล่อง และคปสอ.ทุ่งหัวช้าง  

       เรื่องท่ี 5  แจ้งก าหนดการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ซึ่งจะด าเนินการระบบหลักท่ีห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคาร1 ส านักงาน 

ปลัดกระทรวง… 
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงเพ่ือให้ผู้เข้าประชุมร่วมรับฟังที่ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร  ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วม
ประชุม หรือสามารถรับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล ที่หน่วยงานได ้ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             
       เรื่องท่ี 1 โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดล าพูน ตามก าหนดการระหว่างวันที่ 11 – 

12 พฤศจิกายน 2561  ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561   เวลาประมาณ 16.30 - 18.30 น  จะได้ 

มีพิธีการต้อนรับนักวิ่งและรับมอบคทาบรรจุธงสัญลักษณ์ต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
เป็นประธาน และจัดกิจกรรมวิ่งภายในจังหวัดล าพูนระยะทาง  4 กิโลเมตร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่ง จ านวน 
400 คน ในเวลา 17.00 น.  

- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.00 น  โดยจัด 
นักวิ่งผลัดประมาณ 31 คน วิ่งถือคฑาส่งต่อไปให้จังหวัดล าปาง ระยะทาง 80.2 กิโลเมตร  

ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดงานตาม 
โครงการหมอชวนวิ่ง ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน จังหวัดล าพูน  จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
และปฏิบัติงานตามค าสั่งแต่งตั้ง ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานชื้อเสื้อ
กิจกรรมฯดังกล่าว ในราคาตัวละ 200 บาท  รายละเอียดก าหนดการมอบหมายภารกิจตามเอกสารที่แจ้ง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
                                                                                       

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  เอกสารสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 

1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒6  ตุลาคม  พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 243 ราย อัตราป่วย 59.93 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   

สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง   อัตราป่วย 208.47  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.แม่ทาและอ.บ้านธิ  อัตราป่วย 
129.87  และ 107.03  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 185.60  ต่อแสนประชากร 

 โรคอาหารเป็นพิษ  พบผู้ป่วย จ านวน 70 93 ราย อัตราป่วย 22.94 ต่อแสนประชากร  อัตรา 
ป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 44.59  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และ อ.เมือง  อัตราป่วย  40.08  
และ 23.24  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในเด็กกลุ่มอายุ 55.64 ปี  อัตราป่วย 38.50  ต่อแสนประชากร 
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 โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  79 ราย อัตราป่วย 19.48  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด  
ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  52.12  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.บ้านธิ อัตราป่วย 37.46  
และ 28.17  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 159.08  ต่อแสนประชากร 

 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒6  ตุลาคม  พ.ศ. 2๕61)   
 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจ านวน 59 ราย อัตราป่วย 14.55  ต่อแสนประชากร อัตรา 

ป่วยสูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 57.33  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.เมือง และ อ.แม่ทา อัตราป่วย  
26.06  และ 12.49  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 63.63  ต่อแสนประชากร 

 โรคมือ เท้า ปาก พบผู้ป่วย จ านวน 52 ราย อัตราป่วย 12.83 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด  ได้แก่ อ.ลี้  อัตราป่วย  50.48  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ป่าซาง และ อ.เวียงหนองล่อง อัตราป่วย 
17.19 และ 10.90  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี  อัตราป่วย 270.44  ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้หวัดใหญ่  พบผู้ป่วย จ านวน  37 ราย  อัตราป่วย 9.13  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 26.06  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และ อ.เมือง  อัตราป่วย 
12.49 และ 11.97  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย  42.42  ต่อแสนประชากร 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ พบผู้ป่วยทั้งหมด จ านวน  67}968 ราย อัตราป่วย  
103.88  ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต จ านวน 86 ราย  ตราตาย 0.13 ต่อแสนประชากร  จังหวัดล าพูน
จัดเป็นล าดับที่ 64 ของประเทศ อัตราป่วย 54.01  ต่อแสนประชากร  และเป็นล าดับที่ 6 ของเขตสุขภาพที่ 1  
พบผู้ป่วย อัตราป่วย 54.01 ต่อแสนประชากร ไม่พบเสียชีวิต  จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคในพื้นที ่

อุบัติการณ์โรคเกิดใหม่ จังหวัดล าพูน  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลป่าซาง  ว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุ ๒๙ ปี อาชีพ 
รับจ้าง  ท างานบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน และทีมงานจังหวัดได้ออกส ารวจโรงงาน พบผู้ป่วย ดังนี้  
บ.เคฮิน พบผู้ป่วยตามผล จ านวน 1 ราย ได้ให้ผู้ป่วยหยุดงาน และมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่าง

ต่อเนื่อง  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม 
บ. SL สแตนเลส พบผู้ป่วย LAB ตามนิยามยืนยันทางระบาด จ านวน 1 ราย  ได้ฉีดวัคซีน MR ให้พนักงาน

ทุกราย โดยเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม 
บ.โฮย่า ออปติค พบผู้ป่วยตามผล จ านวน 2 ราย และพบผู้ป่วย LAB  ตามนิยามยืนยันทางระบาด จ านวน 

11 ราย เป็นพื้นที่ระบาดตามโครงการก าจัดหัด (พบผู้ป่วยอย่างน้อย ๒ ราย) 
สรุปรวมทั้งหมด  พบผู้ป่วยตามผล  จ านวน 3 ราย และพบผู้ป่วย LAB  ตามนิยามยืนยันทางระบาด 

จ านวน 11 ราย  (ภายในระยะเวลา ๑๔ วัน)  
 

การด าเนินการควบคุมป้องกันโรค 
วันที่ ๒๔ ต.ค. 61 ทีม SRRT ของอ าเภอเมืองได้ลงสอบสวนโรคในพ้ืนที่ แต่ทางโรงงานไม่ให้เข้า แต่ยังได้รับ

ข้อมูลรายงานผู้ป่วยจากรพ.หริภุญชัย อย่างต่อเนื่อง 
 

วันที่ ๓๐ ต.ค. 61 จึงได้ประสานพยาบาลประจ าโรงงาน ให้ประสานผู้บริหารโรงงานและทีม SRRT ของ
อ าเภอเมืองในการด าเนินงานควบคุมโรคในโรงงาน  
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วันที่ ๓1 ต.ค. 61 เวลา ๘.๔๐ น. สสจ.ล าพูนได้รับแจ้งว่าจะมีการประชุมร่วมในโรงงาน เพ่ือควบคุมโรค 
โดยจะเชิญทาง รพ.ล าพูน เข้าร่วมประชุม แจ้งแนวการสอบสวน ควบคุมโรคแก่ทีมงาน 
ในพ้ืนที่ป่าซาง  ประสานทีม SRRT ของอ าเภอเมืองล าพูนทราบและลงด าเนินการ
สอบสวนควบคุมป้องกันโรค 

 

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

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
 

       เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค  จังหวัดล าพูน  ผลการคัดกรอง 
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ร้อยละ 72 %  พบผู้ป่วยขึ้นทะเบียน ทั้งหมดจ านวน  
347 ราย  อัตราป่วย  88.92  ต่อแสนประชากร  และอัตราเสียชีวิต  7.20  ต่อแสนประชากร   ซึ่งมีเป้าหมาย
การคัดกรอง 698 ราย  พบมากในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  ปัญหาการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค  ของ
จังหวัดล าพูน  มีอัตราการตายสูง/การค้นหาผู้ป่วยต่ ากว่าเป้าหมาย และการเข้าถึงระบบการรักษาที่ช้า กิจกรรมที่เน้น 
คือ การท า Cloud  Conference  อย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6      
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          
 

6.6  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง             
 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      

           เรื่องท่ี 1 การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน 
จากการวิเคราะห์งบทดลอง ประจ าเดือนกันยายน  2561 ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องแล้ว พบว่าหน่วยบริการทุกแห่ง มีเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ไม่มีหน่วยบริการ วิกฤติ  ระดับ 7 
แต่ดัชนีบางตัว ยังสะท้อนถึงหน่วยบริการมีหนี้สินมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนกับสินทรัพย์หรือเงินสด ยังมสีถานบริการ
บางแห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของหน่วยบริการเป็นค่ายารองลงมาเป็นหนี้ตามจ่ายค่า
รักษาพยาบาล  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
 

       เรื่องท่ี 2  ขอความร่วมมือให้ โรงพยาบาลล าพูน /โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน CFO ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด้วย 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ    
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        6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
       เรื่องท่ี 1 การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ (พชอ.)  จังหวัดล าพูน   

ตามนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและได้จัดสรรงบประมาณให้อ าเภอละ 30,000 บาท และโอนให้ 
คปสอ. ละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาท ให้จังหวัดพิจารณาด าเนินการหารือคณะกรรมการบริหาร
จัดการ  ท าให้แต่ละอ าเภอจะได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน  ขอให้ด าเนินการในการพัฒนาศักยภาพตามประเด็น โดย
ให้นายอ าเภอของแต่ละพ้ืนที่ ก าหนดเป้าหมาย และปัญหา จากการส ารวจข้อมูล จปฐ. และจากการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส  ส่วนงบประมาณของสสส. จะจัดสรรไห้อ าเภอละ 25,000 บาท โดยให้ใช้ในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพ้ืนที ่
 

       เรื่องท่ี 2 การพัฒนา PCC  จังหวัดล าพูน ที่มจี านวน  12 แห่ง ขอให้ทุกแห่งแจ้ง 
ความจ านงเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับประเทศ (สมัครใจ) ตามแบบฟอร์มที่ได้ท าหนังสือแจ้ง  จึงขอความร่วมมือให้ 
PCC ทั้ง 12 แห่ง ส่งข้อมูลของ PCC  ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกเป็น PCC เป้าหมาย  
 

       เรื่องท่ี 3  การพัฒนา รพ.สต. ติดดาว จังหวัดล าพูน โดยให้ใช้เกณฑ์การประเมิน  
รพ.สต. แบบ S M L แยกตามจ านวนประชากร และให้สถานบริการทุกแห่งมีการด าเนินงานแตกต่างกันตามระบบ
สนับสนุน  โดยจะใช้ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในส่วนของจ านวนประชากร รพ.สต. ทุกแห่ง  
 

       เรื่องท่ี 4  โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ขอให้ทุกหน่วยบริการส่งข้อมลู 
รายงานความก้าวหน้าให้ผู้รับผิดชอบจังหวัด  จ านวน 3 รอบโครงการ  ซึ่งของรอบที่1 ให้ส่งภายในวันที่ 29 
ตุลาคม 2561 พบว่ายังมีบางแห่งที่ไม่ได้จัดส่ง  ในส่วนของข้อมูลที่พักขยะ ให้ส่งทุกวันพุธ ส าหรับโรคไข้เลือดออก
และการออกก าลังกายให้ส่งตามรอบไตรมาส   รอบที่2  ให้ส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และรอบที่ 3 
ให้ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  โดยการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ไห้เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
ขอให้ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าตามเวลาที่ก าหนดที่ได้มีการประชุมชี้แจงไปแล้ว 
 

ประธาน ให้น าเรื่องรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เข้าที่ประชุม
กลุ่มย่อยก่อน เพ่ือสรุปแจ้งที่ประชุมกวป. ต่อไป 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง  

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย            อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  ไม่มีเรื่องแจ้ง    
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6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก              
         เรื่องท่ี 1  ร่างค าสั่งจังหวัดล าพูน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรม 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11  ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน  โดยกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกได้สนับสนุนและให้จังหวัดล าพูนเป็นเจ้าภาพการจัดงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปีที่ 11  ระดับภาคเหนือ เพ่ือสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ต่อสังคมและชุมชนให้  
เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พ้ืนบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ดังกล่าว   มีการแต่งตั้งคณะท างานออกเป็น 
12  คณะ โดยมีก าหนดการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปีที่ 11  ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดล าพูน  ในระหว่างวันที่  14- 18 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้างแจ่มฟ้าชอบปิ้งมอลล์  ต าบลป่าสัก 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ซึ่งจะได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8                                                                                                    

 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          
 
ระเบียบวาระท่ี 7        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด    

เรื่องท่ี 1 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด ทุกท่าน  
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2561 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ต. ป่าสัก อ.เมือง จ.ล าพูน                                         
                          
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 

(ลงช่ือ) ……………………….....            
                    (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                      

เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                        
                ผู้จดบันทึกการประชุม                                              

    
(ลงช่ือ) ……………………………       

                        (นางดารา  เรือนเป็ง)   
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
                  ผู้ตรวจรายงานประชุม       
 
 
 


