
 

             รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 1/ 2561  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

วันพุธที่  31 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา  10.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2.นายวรเชษฐ     เต๋ชะรัก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
3.นายสุนทร                สุรยิพงศกร                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
4.นางกาญจนา  เลิศวุฒิ                       รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
5.นายสมาน                พรวิเศษศิริกุล               รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6.นายจิระ  วิภาสวงค ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
7.นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
8.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
9.นายสัจพจน์       เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
10.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
11.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
13.นางอรทัย   ดวงอินทร์   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
14.นายก าจร           ตันติวรานุรักษ์              สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
15.นายธวชัชัย             รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
16.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
17.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
18.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
19.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
20.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
21.นายไกรศิลป์            ศิริวิบูรณ์                    รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
22.นายสุรพงศ์        ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
23.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
24.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
25.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
26.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
27.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
28.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
29.สตต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
30.นางผ่องศรี    อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
31.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
32.นางโสภิต    หมื่นไชยศรี  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
33.นางจารุณี  พจน์สุจริต   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
34.นางจันทรานนท์   ตุ้ยเจริญ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
35.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าจร              พงศ์ศิริ   ผู้ช่วย หัวหน้าศตม.ที่1.4  เชยีงใหม่ 
2. นางบุษบา              อนุศักดิ์    รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นายมนตรี              อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายธานี                ศรีวงศ์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางดาราวรรณ       สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7.นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสุวิมล              ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
9.นางสุรางค์            หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.นางวิรัมภา            กึ่งวงษ ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน    
11.นางศรีพรรณ  วุฒิดนัยราษฎร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12.นายวิเชียร          ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นายวันชัย  รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นายณรงค์ฤทธิ์        สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
16.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นาวบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
20.นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั้น   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
21.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
22.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
        
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

เรื่องท่ี 1 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้ทุกหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกัน  ส าหรับด้านสาธารณสุขให้เตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มโรค จากปัญหาหมอกควันและแจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนในพื้นท่ีตามที่จังหวัดได้
สนับสนุนให้ทุกอ าเภอ จ านวน 40,000 ชิ้น กรณีเกิดเหตุร้าย สามารถแจ้งได้ที่ 191  หรือ 1310 กด 3   

เรื่องท่ี 2  การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ 
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายตามเกณฑ์เป้าหมาย 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลล าพูน ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการที่จังหวัดอนุมัติ 
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เรื่องท่ี 3  โครงการ “ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัด 
ล าพูนเคลื่อนที ่”  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  ก าหนดออกบริการประชาชนตามโครงการ
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้     

ครั้งที่ 3     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณวัดสันเจดีย์ - ริมปิง ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง 
ครั้งที่ 4     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามเทศบาลต าบลเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง  

ขอให้หน่วยงานในพ้ืนที่ อ.บ้านโฮ่ง และอ.เวียงหนองล่อง  เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

เรื่องแจ้งจากเขตสุขภาพที่ 1     ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1              
เรื่องท่ี 1  แจ้งใหห้น่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์  โดยให้ 

จังหวัดเป็นหน่วยงานน าร่องจัดกิจกรรม 
เรื่องท่ี 2 การจัดงานกีฬาสาธารณสุข ทางเขตสุขภาพที1่ ขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีก าหนด  
เรื่องท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับจังหวัดและอ าเภอ 

ขอให้มีการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
เรื่องท่ี 4  เรื่องยาสมุนไพร ขอให้จังหวัดมีการสนับสนุนการชือ้ยาสมุนไพร ในโรงพยาบาลดว้ย 
เรื่องท่ี 5  คณะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข จะมีการออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ในระดับ 

จงัหวัดโดยไม่แจ้งก าหนดการล่วงหน้า  เน้นเรื่องความสะอาดในหน่วยงานบริการ ควรมีการจัดกิจกรรมท าความ
สะอาดพ้ืนที่ร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

เรื่องท่ี 6  โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชน  
เรื่องท่ี 7  การลาออกของลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ม ี

การสัมภาษณ์ข้อมูลก่อน  เพ่ือหาสาเหตุการลาออกท่ีแท้จริงแล้วน ามาปรับปรุง 
เรื่องท่ี 8 ก าหนดการตรวจเยี่ยม รพสต.มะเขือแจ้  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ของ 

คณะกรรมาธิการ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.  ขอให้พ้ืนที่เตรียม
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม  

เรื่องท่ี 9  ในวันที่ 12 –13  กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการประชุมของชมรมนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัด  ณ โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่   

เรื่องท่ี 10 การจัดประชุม สป. สัญจร กระทรวงสาธารณสุข  ในระหว่างวันที่ 26 - 27  
กุมภาพันธ์  2561  ณ โรงแรมวังจันทร์  จังหวัดพิษณุโลก  จะมีการจับสลากการน าเสนอผลการด าเนินงาน ของ
เขตสุขภาพ/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  ส าหรับหน่วยงานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด มีหัวข้อก าหนดให้เตรียมข้อมูลคือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขอให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องมีการเตรียม
ข้อมูลในการน าเสนอ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560                   
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

           เรื่องที่ 1 การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของจังหวัดล าพูน ของทุกหน่วยงาน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560  มีการเบิกจ่ายงบเงินประมาณ คิด
เป็นร้อยละ 3  ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ    ส่วนงบลงทุนยังมีปัญหาจากการประชุม
คณะกรรมการ ดังนี้ 

1. งบครุภัณฑ์   พบปัญหา  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า มีคุณลักษณะเฉพาะไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. งบก่อสร้าง   พบปัญหารพ.ป่าซาง  มีการก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยนอก ล่าช้าเกินที่สัญญาก าหนด 

 
 

ประธาน   ให้ตรวจสอบสัญญาการก่อสร้าง และขอปรึกษาหารืออีกครั้งเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกร
เชี่ยวชาญ /โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง    

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  
เรื่องที่ 1 จากการเข้าร่วมรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมฯ ป่าซาง อ าเภอป่าซาง 

ของประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดล าพูน โดยมี ดร.เกษราภรณ์ พลสีลา  ประธานแม่บ้าน
สาธารณสุข พร้อมคณะแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมฯ 
ป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน และไดน้ าเสนอการด าเนินงานการจัดกิจกรรมของสามาคมแม่บ้านสาธารณสุข
และแม่บ้าน 4 เหล่าทัพ  ซ่ึงทางคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มีนโยบายให้สมาคมแม่บ้าน
สาธารณสุข สาขาจังหวัดล าพูน ด าเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดล าพูน 
2. เป็นศูนย์รวมทางความคิด ในการสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  ทางด้านสุขภาพอนามัย 
3. ให้มีการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมด้านสาธารณสุข ของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข  

 4. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือครอบครัวแม่บ้านสาธารณสุข  
               โดยจะเริ่มจากการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริจาคช่วยเหลือเด็กยากจนในพ้ืนที่ 
               สสช.ป่าแป๋  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  
 5. สร้างบรรยากาศและสร้างความผูกพันของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 
    
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง     
       
4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ      ไม่มีเรื่องแจ้ง  
   
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน    
      โรงพยาบาลป่าซาง ประธานผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน  มีข้อสรุปประเด็นการประชุม 

หารือของโรงพยาบาล  ดังนี้ 
      เรื่องที ่1  การคิดค่าบริการการตรวจนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาล (สปสช)  มี 

หนังสือสั่งการให้ยกเลิกการเก็บค่าบริการ  จึงมีมิติที่ประชุม ให้ตั้งตูร้ับบริจาคเงินในหน่วยงาน 
         เรื่องที่ 2 การส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก ( MRI  )  ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ส่ งต่อจาก
โรงพยาบาลชุมชน  ให้โรงพยาบาลล าพูนส่งตรวจเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคสามารถส่งผู้ป่วยตรวจได้เลย โดยไม่
ต้องผ่านการท าหนังสือแจ้งการส่งตรวจจากโรงพยาบาลชุมชนก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลล าพูนส ารองจ่าย
ให้บริษัทก่อน  แล้วจึงเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลชุมชน 

      เรื่องที่ 3  การเบิกออกซิเจนไปใช้ของผู้ป่วยติดเตียงในพ้ืนที่ของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง   
ซึ่งทางโรงพยาบาลมีออกซิเจนส าหรับผู้ป่วยใน  เป็นระบบไปป์ไลน์ (Pipeline)  จึงไม่มีออกซิเจนบรรจุถังให้บริการ 
ส าหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้   ทางโรงพยาบาลมีข้อสรุปให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือหาเงินสมทบทุนในการจัด
ชื้อถังออกซิเจนส าหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นท่ีต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

     โรงพยาบาลบ้านธิ 
      เรื่องที่ 1 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงพยาบาลบ้านธิ  มินิมาราธอน  2018 เดิน-วิ่ง  

เพ่ือการกุศล รายได้สมทบทุนค่ายาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลบ้านธิ  และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตระหนัก
ความส าคัญของการออกก าลังกาย  ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  2561  เริ่มตั้งแตเ่วลา 04.30 – 10.00 น  
สามารถลงทะเบียนร่วมงานในระบบ On Line ได้ที่ www.banthihospital ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561  หรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่โรงพยาบาลบ้านธิ  จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกหน่วยงานชื้อบัตร 
VIP ราคาบัตรละ 1,000 บาท หรือร่วมบริจาคชื้อบัตรตามรายละเอียดที่แจก  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ          
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
เรื่องที่ 1  ขอขอบคุณที่สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข  สาขาจังหวัดล าพูน ไดร้่วมบริจาคตู ้

เอกสารและเครื่องวัดความดันโลหิต ให้แก่ สสช.ป่าแป๋  อ.บ้านโฮ่ง  และทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
ขอปรึกษาเรื่องแนวทางการรับบริจาคเงินจากหน่วยงานอ่ืน และการออกใบเสร็จรับเงิน 
 

มติที่ประชุม ให้น าเข้าเงินบ ารุงของสถานบริการ ซ่ึงการออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 

http://www.banthihospital/
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5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน            
     สครที่1 เชียงใหม่ 
   เรื่องที่ 1  แจ้งนโยบายของส านักงานควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ ได้ด าเนินการออกสุ่มเก็บ
ตัวอย่างของสารเคมีที่ใช้ในการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  เพ่ือ
น ามาประเมินผล  และได้ออกสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างลูกน้ ายุงลาย ในหน่วยงาน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
เรื่องท่ี 1 การขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

ของหน่วยบริการทุกแห่ง  ซึ่งมีแต่ละหน่วยงานส่งการขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ แตกต่างกัน ให้
เป็นไปตามมติทีต่กลงของคณะกรรมการโรงพยาบาล โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จังหวัดล าพูน           

                                       เรื่องท่ี 2 แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  
26  ธันวาคม  2560  ถึงวันที่ 24  มกราคม  2561   
สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
1. สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน     10,939  ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                        2   ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       2,117,159.12    บาท              
- สมาชิกเข้า                         119   ราย         - รับเพิ่ม               173,822.51      บาท 
- ลาออก                               18   ราย         - จ่ายไป                         130,771.00      บาท 
 สมาชิกคงเหลือยกไป     11,035  ราย         คงเหลือยกไป              2,160,210.63     บาท              
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  แจ้งการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 เขตสุขภาพที่1  จังหวัดล าพูน  ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561  โดยคณะตรวจราชการ มี
ก าหนดการลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ของ คปสอ.ป่าซาง  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง 
และรพสต.บ้านมงคลชัย  อ าเภอป่าซาง  และสรุปผลการตรวจราชการ ในวันที่ 13 กุภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลล าพูน  รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง 

 

        เรื่องที่  2  แจ้งก าหนดการประชุมเพ่ือตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ตาม
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขผสมผสานจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561  วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561  พ้ืนที่ อ.ทุ่งหัวช้าง                                                        
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                                            
                 เรื่องท่ี 1 ผลการคัดกรองและวินิจฉัยตาบอด จากต้อกระจก จังหวัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จากการน าเข้าข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) และการบันทึกผลการคัดกรองโรคต้อกระจก
ในโปรแกรม vision 2020 Thailand.org  และลงข้อมูลแฟ้มโภชนากรของเด็กวัยเรียนและการส่งออกHDC  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2  พบว่าอ าเภอเมือง  และลี้  มีการคัดกรองต่ ากว่าเป้าหมาย ขอให้เร่ง
ด าเนินการน าเข้าข้อมูล เพราะเป็นตัวชี้วัด Service plan ระดับเขตสุขภาพที่1  และใช้ก าหนดโควต้าการจัดสรร
งบประมาณของปีต่อไป 
 

       เรื่องที่ 2  ผลการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ชั้นประถมปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 จังหวัดล าพูน ในโปรแกรม vision 2020 Thailand.org มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 3,384 คน 
คัดกรองสายตา จ านวน 1,512 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68  พบผิดปกติ จ านวน 59 คน  และได้รับแว่นสายตา 
จ านวน 31 คน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน ประจ าเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒5  มกราคม พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 330 ราย  อัตราป่วย 81.39 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  297.08  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านธิ และอ.แม่ทา
อัตราป่วย 135.20 และ117.38  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 551.49  ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้หวัดใหญ ่ พบผู้ป่วย จ านวน 175 ราย  อัตราป่วย 43.16 ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.เมือง อัตราป่วย  87.34  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.ป่าซาง อัตรา
ป่วย 37.46 และ 27.51 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 153.37 ต่อแสนประชากร 

 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยจ านวน 106 ราย อัตราป่วย 26.14 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย  91.52  ต่อแสนประชากร   รองลงมาคือ อ.เวียงหนองล่อง และ 
อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 49.07 และ 31.27  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 74.24  ต่อ
แสนประชากร 
 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒5  มกราคม พ.ศ. 2๕61)   
   โรคปอดบวม  พบผู้ป่วย จ านวน  91 ราย  อัตราป่วย 22.44  ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 52.12  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา  และอ.บ้านโฮ่ง  
อัตราป่วย 47.45  และ37.35  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 127.27  ต่อแสนประชากร 
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                             โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ   พบผู้ป่วย จ านวน  55  ราย   อัตราป่วย 13.57    ต่อ 
แสนประชากร   อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่ อ.เมือง  อัตราป่วย 28.88  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ป่าซาง และ 
อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย  13.75  และ 10.42  ต่อแสนประชากร   พบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 79.54  
ต่อแสนประชากร 

   โรคสุกใส  พบผู้ป่วย จ านวน  52  ราย อัตราป่วย 12.83  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด   ได้แก่ อ.ป่าซาง  อัตราป่วย  48.14  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านธิ  และอ.เวียงหนองล่อง 
อัตราป่วย 28.17 และ 16.36 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 106.06  ต่อแสนประชากร 
 

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

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนมกราคม 2561 คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

    เรื่องที่ 2  รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค  จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 171 /แสนประชากร (ราย) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5              

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด เตรียมข้อมูลเป้าหมายของแต่ละอ าเภอ การค้นหาผู้ป่วย 
แยกรายอ าเภอ เป็นรายเดือน  เพ่ือน ามาประเมินวิเคราะห์ระดับอ าเภอ 

 

    เรื่องท่ี 3  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม วันวาเลนไทน์ เพ่ือรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ        
      เรื่องท่ี 1 การขอต่อใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี ของโรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัด 

ล าพูน  ซึ่งใบขออนุญาตจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 ขอให้โรงพยาบาลด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ก่อนเวลาที่
ก าหนดในใบอนุญาต  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

     เรื่องท่ี 2 การผิดสัญญารับทุนการศึกษาหรือรับทุนการศึกษาต่อ ของเจ้าหน้าที่  ทีมี่ 
อายุความ 5  ปี  ขอให้โรงพยาบาลทีป่ัญหาดังกล่าวแจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนทราบ  เพ่ือด าเนินการ
เรื่องการชดใช้ทุนตามสัญญาต่อไป 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ    
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6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
       เรื่องท่ี 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital 

จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีเป้าหมายโรงพยาบาล  จ านวน 2 แห่ง  คือโรงพยาบาลล าพูน และ
โรงพยาบาลป่าซาง  มีเป้าหมายคือร้อยละของอัตราการใช้ยาปฎิชีวนะ ในโรงพยาบาลลดลง 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                    
       เรื่องท่ี 1 ผลการควบคุมก ากับ   แผนทางการเงิน   สรุปแผนทางการเงนิต้นป ี

งบประมาณ  ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทุกโรงพยาบาลมีรายได้มากกว่าแผน เนื่องจากมีเงินโอนเข้า
บัญชีในช่วงไตรมาส    ในส่วนรายจ่ายเมื่อเทียบกับแผน  บางโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแผน ที่ค่อนข้างสูงคือ
โรงพยาบาลล าพูน   45 %  โดยเป็นอันดับแรก คือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  รองลงมาเป็นค่าจ้างชั่วคราวของพนักงาน
สาธารณสุข และค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
 

 

       เรื่องท่ี 2  รายงานสภาวะวิกฤติหน่วยบริการ  (ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2560) 
หักงบลงทุน  ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม  2560 ไม่มี
หน่วยบริการประสบวิกฤติระดับ 7  พบสูงสุด เป็นระดับ 3  ทีโ่รงพยาบาลลี้   เนื่องจากมีอัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
ตามสภาพสินทรัพย์ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 ตัว  คือ Current Ratio  < 1.5 , Quick Ratio <1 และCash Ratio < 0.8 
แสดงถึงหนี้สินไม่สมดุลกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ ควรมีการทบทวนการบริหารจัดการหนี้สิน เช่น หยุดก่อหนี้ผูกพันที่ไม่
จ าเป็น  หรือทยอยจ่ายหนี้ที่ค้าง  เป็นต้น  รองลงมาเป็นระดับ 2 คือโรงพยาบาลป่าซาง  และระดับ 1 คือ
โรงพยาบาลล าพูน , โรงพยาบาลบ้านธิ  และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
                       

      เรื่องท่ี 3  การส่งงบทดลอง  ด้วยนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนดให้น าเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS โดยต้องน าข้อมูลจากงบทดลองเข้าระบบ ก่อนวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป  ดังนั้นโรงพยาบาลต้องส่งข้อมูลงบทดลอง ก่อนวันที่ 12 ของเดือนถัดไป  เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขก่อน
ส่งเข้าระบบ GFMIS   ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ก าชับให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลให้ทันเวลาที่ก าหนด 
 

      เรื่องท่ี 4  การติดตามการใช้จ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) สถานการณ์ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลจากระบบรายงานการใช้จ่ายเงินของ สปสช. 
ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ ที่ท าสัญญาเรียบร้อยแล้วสูงสุดอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านธิ 47 % รองลงมาคือ
โรงพยาบาลแม่ทา 45 %  ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งเร่งรัดการใช้จ่ายงบดังกล่าวด้วย 
 

      เรื่องท่ี 5 การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( OSS ) แรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ ทั้ง 77 จังหวัด โดยให้ส านักงานจัดหางานเป็นเจ้าภาพหลัก ท างานบูรณาการกับ
หน่วยงานอ่ืน ได้แก่กรมการปกครอง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงาน
ประกันสังคม เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย คือแรงงานที่ใบอนุญาต 
 

ท างานหมดอายุ… 
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ท างานหมดอายุ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดล าพูนมีประมาณ 12,000 คน ในส่วนของสถานบริการ
สาธารณสุข จะต้องตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวดังกล่าว อนึ่งโรงพยาบาลป่าซางได้
รับผิดชอบด าเนินการตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้จะมีการประสานในรายละเอียดต่อไป 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
       เรื่องท่ี 1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการส่งต่อ จังหวัด 

ล าพูน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ  2561 โดยแจ้งนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลด าเนินการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์  ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง   ให้ทบทวนการด าเนินงานระดับจังหวัด 
การน าเสนอภาพรวมความพร้อมของหน่วยบริการต่อการพัฒนาระบบการส่งต่อ  และสรุปแนวทางการพัฒนาระบบ
ส่งต่อจังหวัดล าพูน   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9    

            เรื่องท่ี 2  แจ้งการตรวจเยี่ยม HA  การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล จังหวัดล าพูน   
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  โดยมีระยะเวลาด าเนินการดังนี้ 
 

  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์  2561   - เยี่ยมรับรองกระบวนการ  Re Accreditation รพ.ทุ่งหัวช้าง 
  วันที่ ๒๘         กุมภาพันธ์  25๖๑         - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  เยี่ยมรับรอง  
                                                                 กระบวนการ HA ขั้น ๑ รพ.เวียงหนองล่อง 
  เดือนสิงหาคม 2560    - รพ.บ้านธิ  หมดอายุการรับรอง 
 
 

       เรื่องท่ี 3  แจ้งแผนก้าวสู่การ Accreditation โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการดังนี้ 
 

เดือนพฤษภาคม  2561    - KM  HA ขั้น 2  
เดือนสิงหาคม  – กันยายน 2561   - ส่งเอกสารขอรับการประเมิน 
เดือนธันวาคม  2560 – มกราคม  2562  - รับการเยี่ยมส ารวจ จาก สรพ. ขั้น 2 
เดือนพฤษภาคม  2562    - KM  HA ขั้น 3  
เดือนตุลาคม 2562      - ส่งเอกสารขอรับการประเมิน 
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2563   - รับการเยี่ยมส ารวจ จาก สรพ. Accreditation 

 

 เรื่องท่ี 4  PMQA จังหวัดล าพูน ขอแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การด าเนินงานดังนี้ 
Small success ไตรมาส 1 

1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
2. ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวดภาคบังคับ 
3. จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) 
4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  หมวด 7) 

Small success ไตรมาส 2 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ด าเนินการ 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
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6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
                    เรื่องท่ี 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ส่งบุคคลเข้ารับการ
คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข / หน่วยงานดีเด่น / การประกวดเรื่องเล่า  และการกล่าวสุนทรพจน์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
โดยมี ประเด็นหลักในการด าเนินงาน คือ คุณธรรมน าจิตอาสา  สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย   
โดยมีระยะเวลาด าเนินการดังนี้  
 

กุมภาพันธ์- มีนาคม ๒๕๖๑ แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน 
ในสังกัด สนับสนุนและเชิญชวนด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/    
หน่วยงานคุณธรรม  และเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีสาธารณสุข  เรื่องเล่า 
 

เมษายน–พฤษภาคม  ๒๕๖๑ จังหวัดด าเนินการคัดเลือก  ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑) การคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการพัฒนา โรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงาน 
คุณธรรม จังหวัดละ ๑ หน่วยงาน 
๒) การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข จังหวัดละ ๒ ท่าน (กลุ่มข้าราชการ /กลุ่ม
พนร./ลจ.ประจ า/พกส./ลจ.ชั่วคราว จ านวน ๑ ท่าน) ส าหรับบุคคลทั่วไป ๑ ท่าน  
๓) การประกวดเรื่องเล่า จ านวน ๑ เรื่อง 
 

พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๖๑ คัดเลือกในระดับเขตสุขภาพ 
 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการคัดเลือก ประเภท การประกวดเรื่องเล่า และ 
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์  

 

22-23  สิงหาคม ๒๕๖๑  แก้วกัลยาสิขาลัย เชิญเข้ารับประทานโล่รางวัล ฯ 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         
        เรื่องท่ี 1 การด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดล าพูนมีเป้าหมายก าหนดวันห้ามเผา
เด็ดขาด ตั้งแตว่ันที่  20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

       เรื่องท่ี 2 นโยบายมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดล าพูน ผ่าน 
เกณฑ์พ้ืนฐานแล้วทุกโรงพยาบาล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีเป้าหมายให้ทุกโรงพยาบาลผ่านขั้นพ้ืนฐาน
ระดับดีมาก จ านวน 1 แห่ง  โดยเน้นความสะอาดปลอดภัย ของห้องน้ าทุกจุดในโรงพยาบาล ทั้ง OPD และ IPD 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
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6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1 สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน   

ปีงบประมาณ  2561 ( ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
เดอืนธันวาคม  2560  เท่ากับ 8.86 ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ าเภอบ้านธิ   
อัตราตาย 17.01  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ าเภอเมือง   เวียงหนองล่อง  แม่ทา  บ้านโฮ่ง  ลี้  และป่าซาง  
อัตราตาย 13.03 , 11.36 , 10.19 , 9.89 , 4.30  และ1.79  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  โดยเป็นการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิตดังนี้  

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  41.67   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  58.33 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10   

เรื่องท่ี 2  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดล าพูน  ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
เพ่ือร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 21 
รายละเอียด เอกสารหมายเลข 11                                                                                     

 
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         

 


