
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
      ครั้งที ่9/ 2560  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

               วันศุกร์ที่  29  กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 น. 
      ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 
2 
3 
4 

นายปัจจุบัน            
นายชนินทร์ 
นายสุนทร              
นายธวัชชัย 

เหมหงษา 
จารุวัฒนมงคล 
สุริยพงศกร    
ฉันทวุฒินันท์ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 

5 
6 

นายคะนอง 
นายสัจพจน์         

ถนอมสัตย์ 
เกตุวัฒนาธร 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

7 
8 

นายเผ่าพงศ์ 
นางศรีพรรณ 

สุนทร 
วุฒิดนัยราษฏร์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  
(แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 

9 นายสันติ วงศ์ฝั้น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
10 
11 

นางสาวมัลลิกา 
นายก าจร  

โมกขะสมิต 
ตันติวรานุรักษ์ 

รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน  

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

นายเนตร 
นายโยธิน 
นายธวัชชัย 
นายโรม 
นายศรีพรหม 

พงษ์ตุ้ย 
 จันทร์ทิพย์ 
รัตนไพบูลย์วิทย์ 
ชนะเดช 

  กาสกุล 

สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

19 
20 
21 
22 

นายสุกิจ                
นางบุญทิน 
นางณัฐดา              
นางวราภรณ์ 

เตือนราษฎร์ 
จิตต์สบาย 
วิเศษสรรค์ 
อุปสุขิน 

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม รพ.ล าพูน 
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 

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

  เรือนเป็ง 
  ใจสุนทร 
  สิทธิโรจน ์
  สิทธิโรจน ์
  อินทพันธุ์  
  สุธาวา 
  สุริวรรณ 
 พรมสวัสดิ์ 

  อุปละ 
   ยังฉิม 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 

น  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรฯ  
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หวัหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. 
2. 
3. 
4.      
5.    

 
นางบุษบา              อนุศักดิ์ 
นายธานี               ศรีวงศ์วรรณ 
นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์      
นางสุวิมล              ทิพย์ชมภู 
นายพัฒฑณา          อินทะชัย 

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

6 นางพัชราวลัย         พัตนรังสรรค์         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางพิมภาวรรณ       เขยะตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8 
9. 
10. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
    

นายกฤตชญา          เขยะตา 
นางสุรางค์             หมื่นกัณฑ์ 
นางจันทรานนท์       ตุ้ยเจริญ                                   
นางดาราวรรณ        สกุลวงค ์
นายวิเชียร             ปิงชัย 
นางบัณฑิตา           ศรีวิชัย                               
นางพรนิภา            ท้วมผึ้ง                            
นายณรงค์ฤทธิ์        สายมณี 
นายวันชัย             รัตนพรม 
นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                            
นางสมพิศ              อ่ินอ้าย  
นายกฤษฏา            ญาณพันธ์ 

น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นั  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

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

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ด าเนินงานพิจารณาคัดเลือกผลการด าเนิน
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
ให้แก่บุคคล /หน่วยงาน /โรงเรียนและหมู่บ้าน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์กร อสม.ต้นแบบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รู้ตน  ลดเสี่ยง  ลดโรค  
2. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ชวนเลิกสูบบุหรี่ได้สูงสุด ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี  

เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชัน 
3. หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค/ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
4. โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2560 
5. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
6. คนต้นแบบเลิกเหล้าบุหรี่ / สื่อรณรงค์เหล้าบุหรี่ 

 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ                   

เรื่องท่ี 1  แจ้งวันหยุดราชการเพ่ิม ของเดือนตุลาคม 2560 คือวันที่ 13 ตุลาคม และ 
วันที่ 26  ตุลาคม 2560   

 

เรื่องท่ี 2  การเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดล าพูนก าหนดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แยก
เป็นรายอ าเภอ  ของอ าเภอเมืองล าพูนจัดร่วมกับจังหวัดล าพูน ไดจ้ัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน  ณ สนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ล าพูน  จังหวัดให้ระวังในการจัดโต๊ะหมู่บูชา ส าหรับรัชกาลที่ 9  
เป็นเครื่องทองน้อย   และรัชกาลที ่10  เป็นธูปเทียนแพ  โดยให้ลดธงครึ่งเสาและให้ไว้ทุกข์ต่อ ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 
ตุลาคม 2560  ให้ออกทุกข์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  และให้รื้อถอนผ้าขาวด าที่ติดตั้งส านักงานและ
หน่วยงานออกให้หมด   ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานสมัครจิตอาสา ซึ่งจังหวัดล าพูน มีเป้าหมาย จ านวน 
20,000 คน ยังไม่ได้เป้าหมาย  และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน ทั้งก่อนวันพิธี 
1 วันและในวันพิธี 

เรื่องท่ี 3 ศาลากลางจังหวัดล าพูน จะย้ายที่ท าการ ไปศาลากลางหลังใหม่  ต.ศรีบัวบาน 
อ.เมือง  จ.ล าพูน ในปีพ.ศ. 2561  โดยจะมอบศาลากลางหลังเก่า ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เป็นผู้ดูแล  
และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานของจังหวัดล าพูน  โดยอาคารศาลาประชาคม ชั้นสองเป็นสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรม
ต่าง ๆ  และชั้นล่างเป็นสถานที่ขายของที่ระลึก  

เรื่องที่ 4  ส านักงานจังหวัดล าพูนแจ้งให้ส่งแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (แผนพัฒนาภาคเหนือ) ภายในวันที่ 
25 กันยายน 2560 ทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งให้จังหวัดจ านวน 3 โครงการ เรียบร้อยแล้ว  

เรื่องที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ท่านผู้ว่าราชการ 
จังหวัดล าพูนและรองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน จะเดินทางมารับต าแหน่งใหม่ ทีจ่ังหวัดล าพูน มอบให้นายแพทย์
เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นตัวแทนของส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดล าพูน ไปร่วมต้อนรับกับคณะหัวหน้าส่วน
จังหวัดล าพูน   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง       ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกร
เชี่ยวชาญ /โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
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5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        
เรื่องท่ี 1  การด าเนินงานการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  

จังหวัดล าพูน พบว่ายังมีปัญหาการคัดกรองผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงขอให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการ 
เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานการป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดล าพูน พบว่ามีการคัดกรอง 

และการรักษาผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมาย ขอให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องและส่งข้อมูลให้รพสต.เพ่ือด าเนินการรักษา  

เรื่องท่ี 3  ปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน  ยังมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง เป็นอันดับที่2  
ของเขตสุขภาพที่1   ขอให้ทุกอ าเภอน าข้อมูลบรรจุเป็นวาระท่ีประชุมของแต่ละอ าเภอด้วย 

เรื่องท่ี 4  การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดล าพูน  พบว่า 
เกินเป้าหมาย  ขอให้ทุกอ าเภอน าข้อมูลบรรจุเป็นวาระที่ประชุมของแต่ละอ าเภอด้วย 

เรื่องท่ี 5  การด าเนินงานโครงการคัดกรองการพัฒนาการเด็ก จังหวัดล าพูน ผลการ 
ด าเนินงานเกินเป้าหมาย ขอให้ทุกอ าเภอน าข้อมูลบรรจุเป็นวาระท่ีประชุมของแต่ละอ าเภอด้วย  
 

รพ.บ้านโฮ่ง    ขอชี้แจง ข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ของรพ.บ้านโฮ่ง  
   พบว่ามีข้อมูลต่ ากว่าเกณฑ ์ขอให้ผู้รับผิดชอบของจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของขัอมูล 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   
      เรื่องของผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
      เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ  
        เรื่องท่ี 1 การประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาการจัดชื้อยาของโรงพยาบาล พบมี 

ปัญหายาขาด ซ่ึงจะมีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ขอให้
โรงพยาบาลทุกแห่งระมัดระวังการใช้ยาในช่วงนี้             
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ      
เรื่องท่ี 1 สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง ขอสอบถามเรื่องการรับย้ายหรือรับเลื่อนต าแหน่ง 

ระดับ8 ของสาธารณสุขอ าเภอ  ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์สามารถสมัครได้ 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   มอบใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
 

มติที่ประชุม     ให้รับเลื่อนข้าราชการ 
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 5.4 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน           ไม่มีเรื่องแจ้ง          
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
เรื่องท่ี 1  เอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนกันยายน 2560  
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน  2560                                                      
สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
1.สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน    10,877   ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                        8   ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       1,776,408.12   บาท   
- สมาชิกเข้า                              -   ราย         - รับเพิ่ม                     47,674.25  บาท 
- ลาออก                                 7   ราย         - จ่ายไป                            453,685.00  บาท 
สมาชิกคงเหลือยกไป     10,862  ราย        คงเหลือยกไป                 1,348,980.37   บาท              
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข            
                             เรื่องท่ี 1 เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 
สามารถดาวโหลดไดท้ี่เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2                               

เรื่องท่ี 2  ร่างประเด็นค ารับรองการปฏิบัติการ (PA) ปีงบประมาณ 2561 ของ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 จ านวน 17 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3                         

เรื่องที่  3  แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4                       

มติที่ประชุม  รับทราบ   

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     
เรื่องท่ี 1  แจ้งการด าเนินงานด้านรักษาพยาบาลและโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงาน 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560      
ซึ่งจังหวัดล าพูนได้แต่งตั้ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็น ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล   
และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วน
ภูมิภาค จังหวัดล าพูน โดยให้มีอ านาจหน้าที่จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริเวณพิธี และจัดเตรียม
ความพร้อมของโรงพยาบาล ก่อนวันพิธี 1 วันและในวันพิธี และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยา บาลที่
คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน ประจ าเดือน 

กันยายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
๑. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒5  กันยายน พ.ศ. 2๕60 )   
   โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วยจ านวน 262 ราย อัตราป่วย 64.62 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  166.78  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.ป่าซาง และอ.แม่ทา
อัตราป่วย  108.31  และ104.90  ต่อแสนประชากร  กลุ่มอายุที่พบมาก คืออายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 259.84 
ต่อแสนประชากร 

   โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยจ านวน 1705 ราย อัตราป่วย 41.93 ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.เมืองล าพูน  อัตราป่วย  83.11 ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.แม่ทา และ อ.บ้านธิ 
อัตราป่วย 47.45 และ 33.80  ต่อแสนประชากร  กลุ่มอายุที่พบมาก คือ อายุต่ ากว่า 0-4 ปี  อัตราป่วย 
196.20 ต่อแสนประชากร 

            โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ  พบผู้ป่วยจ านวน 146 ราย อัตราป่วย 36.01 ต่อแสน 
ประชากร  อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.เมืองล าพูน อัตราป่วย 77.47 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง 
และ อ.ป่าซาง  อัตราป่วย 26.06 และ20.63 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4  ปี อัตราป่วย 233.32 
ต่อแสนประชากร 

2.โรคที่มีความส าคัญ  
    โรคไข้เลือดออก (วันที่ ๑ มกราคม - ๒5 กันยายน พ.ศ. 2๕60) พบผู้ป่วยจ านวน  

217 ราย อัตราป่วย 53.52  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด  ไดแ้ก่อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 229.32  ต่อแสน
ประชากร  รองลงมาคืออ.เวียงหนองล่อง  อ.บ้านโฮ่ง  อ.ลี้  อ.บ้านธิ  อ.แม่ทา  อ.เมือง และอ.ป่าซาง  อัตราป่วย 
190.83   77.44   63.84  50.70   34.97  21.83 และ13.75  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 
25-34 ปี อัตราป่วย 87.65 ต่อแสนประชากร 
    

                                 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน  92 ราย  อัตราป่วย 22.697  ต่อแสน
ประชากร  อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 37.55  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง 
และอ.บ้านธิ  อัตราป่วย 36.48 และ28.17  ต่อแสนประชากร พบมากคือกลุ่มอายุ 0-4  ปี อัตราป่วย 42.42 
ต่อแสนประชากร 

    โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน 74 ราย อัตราป่วย 18.25   ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่คืออ.แม่ทา อัตราป่วย 39.96  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.บ้านธิ  และอ.บ้านโฮ่ง 
อัตราป่วย 33.80 และ28.16 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 169.69 ต่อแสนประชากร 
 

ขอความร่วมมือ  เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก   
ในผู้ป่วย Pneumonia/Severe   ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย   การเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค ตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
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เตือนภัย  เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค  เดือนตุลาคม 2560  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ     
 

   เรื่องที่ 2  การรายงานความก้าวหน้าของวัณโรคจังหวัดล าพูน จะมีการทบทวนข้อมูลมา
วิเคราะห์ ในเดือนตุลาคม 2560 อีกครั้ง 
 

เรื่องท่ี 3  การสมัครหลักสูตรอบรมนักระบาด ระดับเขตสุขภาพที่1  โดยใช้เวลาอบรม  
(20 ชั่วโมง จ านวน 3 วัน ) คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นบุคลากรที่ท างานอยู่ใน Team SRRT และต้องผ่านการ
รับรองจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งมโีควตาให้จังหวัดละ 20 คน 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ       
เรื่องท่ี 1   การตรวจสอบใบอนุญาตเครื่องเอกซเรย์ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง  ขอให้ 

ทุกหน่วยบริการ ด าเนินการส ารวจว่ามีใบอนุญาตหรือไม่   หากไม่มีขอให้ด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง
ตาม พรบ. พลังงานนิเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจ าคุกและปรับ 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ  
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                 
เรื่องท่ี 1   การต่ออายุใบอนุญาตของสถานประกอบการ ทุกค าขอใบอนุญาต ตาม พรบ.  

มาตรา 44 ขอให้ทุกหน่วยงานต่อใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมค าขอเพ่ิมอีก 500 บาท สามารถยื่นต่อ
ใบอนุญาตได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กรณีท่ียื่นก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2560 จะไม่เสียค่าธรรมเนียมค าขอ 
ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ทุกแห่งแจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ด้วย 
 

มติที่ประชม            รับทราบ  
 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1   แจ้งผลการวิเคราะห์สภาวะวิกฤตด้านการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน    

ประจ าเดือนสิงหาคม  ปีงบประมาณ 2560  หักงบลงทุนตามแนวทางการวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
 

เรื่องท่ี 2  รา่งกรอบการจัดสรรเงินแบบขั้นบันไดและค่าถ่วงน้ าหนัก ปี 2561 ที่ขอปรับ 
เกลี่ยงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8  
 

มติที่ประชุม            รับทราบ  
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6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
               เรื่องท่ี 1 การด าเนินงานPCC ของจังหวัดล าพูนในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้ด าเนินการ

ไปแล้ว 6 แห่ง คือPCC รพ.บ้านโฮ่ง /PCC รพ.บ้านธิ /PCC รพ.เวียงหนองล่อง /PCC รพ.สต.มะเขือแจ้/ PCC รพ.
สต.แม่ตืน และPCCรพ.สต.พระบาทห้วยต้ม ซ่ึงได้มีการประเมินตามเกณฑ์พบว่าผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 2  จ านวน 2 แห่ง 
/ขั้นที่ 3 จ านวน 3 แห่ง  และข้ันที่ 4  จ านวน 2 แห่ง  และได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว  
ส าหรับในปี 2561  จะเปิดด าเนินการอีก 4 แห่ง  คือ PCCป่าซาง / PCCอุโมงค์ /PCCป่าสัก และ PCCรพ.แม่ทา 
ส่วนPA ปี 2561 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานคุณภาพคือ DHS/PCC/รพ.สต.ติดดาว 
/HA และ PMQA  ส าหรับPCC ของปี 2560 ทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ์ให้วางแผนพัฒนาในปี 2561 ด้วย 

      มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจ าเดือน 

กันยายน พ.ศ. 2560   
สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59- ส.ค.60) 

จังหวัดล าพูนพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 36.69 ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตรา
การเสียชีวิตสูงสุด  ไดแ้ก่อ าเภอเมืองล าพูน  48.03  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ าเภอป่าซาง  อ าเภอบ้านธิ  
อ าเภอแม่ทา  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  อ าเภอลี้  อ าเภอบ้านโฮ่ง  และอ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราตาย 46.78  45.36   
35.69  24.82  24.40  19.77  และ5.68  ต่อแสนประชากร  ตามล าดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 

โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิตดังนี้  
- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  31.25   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  68.75   

 
มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                
เรื่องท่ี 1  โครงการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 2 รายการ (ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร ) 

เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1  โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุน
งบประมาณให้โรงพยาบาลป่าซางในการผลิตยาสมุนไพร เป็นวงเงินหนึ่งล้านบาท 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ                        
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
เรื่องท่ี 1  แจ้งประกาศรับสมัครคณะกรรมการสมาชิกบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์  

สาธารณสุขล าพูน จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2560 เนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อนจะครบวาระในเดือน
ธันวาคม 2560  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 

เรื่องท่ี 2  การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  
จ ากัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาชิกบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด ได้พิจารณาอนุมัติ
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิกกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบขอรับทุนดังกล่าว ในเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานรับรองส าเนาถูกต้องของสมาชิกและบุตรที่
ขอตามรายละเอียดที่แจ้ง  ยื่นไดต้ั้งแตว่ันที่ 1 กันยายน 2560 - วันที่ 6 ตุลาคม 2560  

เรื่องที่ 3  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน ที่ขอชื้อหุ้นเพิ่มกรณีท่ีต้องการ 
เพ่ิมวงเงินกู้ สามารถชื้อหุ้นเพ่ิมได้ (ค่าหุ้นกู้เพ่ิม) แต่จ ากัดคนละไม่เกิน 2 แสนบาท 
 
มติที่ประชุม            รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  14.30  น.  

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

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

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                        
                                                    ผู้ตรวจรายงานประชุม                           
                                                                 

 


