
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ครั้งท่ี 9/ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
วันพุธท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
……………………………………. 

 

รายช่ือผูมาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานบริการทางวิชาการ 
3. นางดารา                เรือนเปง                รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 
4. นายพงษศักดิ์  โสภณ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท  ผูอำนวยการโรงพยาบาลปาซาง 
6. นายเผาพงศ  สุนทร    ผูอำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
7. นายสัจพจน  เกตุวัฒนาธร    ผูอำนวยการโรงพยาบาลทุงหัวชาง 
8.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานโฮง 
9.นางอรทัย  ดวงอินทร  (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานธิ  
10.นายสันต ิ   วงศฝน     ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมทา 
11.นายชินพันธ  เลือดนักรบ  (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
12.นายเนตร  พงษตุย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
13.นายบัญญัติ  อรรคศรีวร  (แทน) สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองลอง 
14.นายศรีพรหม  กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอปาซาง 
15.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลยวิทย  สาธารณสุขอำเภอทุงหัวชาง 
16.นายสังวรณ  ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบานธิ 
17.นายวันชัย  รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบานโฮง 
18.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอำเภอลี้ 
19.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   (แทน) สาธารณสุขอำเภอแมทา 
20.นางณัฐดา         วิเศษสรรค  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
21.นางสาวอรพินธ ใจสุนทร   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
22นางบุษบา  อนุศักดิ์   รก.หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นายสาธิต    เจริญพงษ  (แทน) หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
25.นางบุญทิน  จิตรสบาย  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
26.นายเจริญ   สิทธิโรจน  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
27.นางละมัย  สิทธิโรจน  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ   
28.นายธาน ี  ศรีวงควรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
29.นายปยะดนัย     สุธีระพงศพันธ  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
30.นางผองศรี  อุปละ   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
31.ส.ต.ต.วชิฌพล พรมสวัสดิ์  หัวหนากลุมงานนิติการ 
32.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยฯ 



 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุริยพงณช         สุริยะพงฑากุล             นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน 
2. นายจิระ  วิภาสวงศ  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
3. นายสุรพงศ  ออประยูร  หัวหนากลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางจรรยา  ธัญนอม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางพัชร ี  วีระพันธุ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายณรงคเดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสุวิมล  ทิพยชมภู  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางกรรณิการ  วงศฝน   นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
8. นางกาญจนา  ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางกรรณิกา          มะโนวรณ               เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
10.นางสมพิศ              อ่ินอาย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ                  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
                  
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ เรื่องท่ี 1 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ไดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตำบล ชมรม และ
บุคคลดีเดน ระดับจังหวัดลำพูน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

    1.พิธีมอบโลดีเดนการดำเนินงานกลุมวัยสูงอายุ จังหวัดลำพูน ประจำปพุทธศักราช 2562 
1) ตำบลดูแลผูสูงอายุระยะยาวดีเดน 
2) ชมรมผูสูงอายุคุณภาพดีเดน ระดับจังหวัด 
3) ผูจัดการระบบดูแลผูสูงอายุ ( Care manager) ดีเดน ระดับจังหวัด 
4) ผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) ดีเดน ระดับจังหวัด 

     2. พิธีมอบเกียรติบัตร การนำเสนอผลการดำเนินงาน 
1) ตำบลดูแลผูสูงอายุระยะยาว  จำนวน 8 ตำบล 
2) ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ  จำนวน 8  ชมรม 
3) ผูจัดการระบบดูแลผูสูงอายุ (Care manager) จำนวน 8 คน 
4) ผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver)  จำนวน 8  คน 

 

            เรื่องท่ี 2  กลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
1. พิธีมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณ การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงการแพทย      

ภูมิปญญาไทย ภายใตโครงการสงเสริมการทองเท่ียวเมืองสุขภาพ กลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ดังนี้ 
1.1 โลประกาศเกียรติคุณ หนวยงานตนแบบ ไดแกชุมชนบานทากู ต.ทาปลาดุก อ.แมทา 
1.2 ใบประกาศเกียรติคุณ แกนนำในการพัฒนา จำนวน ๕ คน 

 

ประธาน  ไดมอบโลและเกียรติบัตร ใหแก ตำบล ชมรม และบุคคล  ดีเดน พรอมถายภาพหมูรวมกัน 



 

 

   เรื่องท่ี 3 การแสดงความยินดี  กับ นางดารา เรือนเปง ในโอกาสท่ีไดรับการแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญดานสงเสริมพัฒนา  
 

ประธาน  ไดมอบชอดอกไม และกลาวแสดงความยินดี 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

เรื่องท่ี 1 แจงการเปลี่ยนแปลงผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ตามมติ ครม.เห็นชอบยาย 
ผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2) นพ.ไพศาล ดั่นคุม  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข        เปนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
3) นพ.ณรงค สายวงศ  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ  นายแพทยผูทรงคุณวุฒิดานเวชกรรมปองกัน เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในวันท่ี 30 กันยายน 2562 ผูบริหารระดับสูง ของเขตสุขภาพ และจังหวัด จะเกษียณอายุราชการ 
และมีการโยกยาย ดังนี้  

ระดับเขตสุขภาพท่ี 1   
1) นายแพทยไพศาล   ธัญญาวินิชกุล   สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี 1 
2) นายแพทยทรงวุฒิ   ทรัพยทวีสิน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลลำปาง 
3) แพทยหญิงสุวรรณา  ตีระวณิชย   ผูอำนวยการโรงพยาบาลแพร  

 

ระดับจังหวัด   

1) นายอรรษิฐ  สัมพันธรัตน   ผูวาราชการจังหวัดลำพูน ยายไปดำรงตำแหนง ผูวาราชการจังหวัดตาก 

2) นายพงศรัตน  ภิรมยรัตน   ผูวาราชการจังหวัดแพร   ยายมาดำรงตำแหนง ผูวาราชการจังหวัดลำพูน 

3) นางดารา เรือนเปง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญดานสงเสริมพัฒนา เกษียณอายุราชการ 

4) นายจิระ วิภาสวงศ   เภสัชกรเชี่ยวชาญ เกษียณอายุราชการ 

5) นายเจริญ มหาวงคตา หัวหนางานการเงิน เกษียณอายุราชการ 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562                    
 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8 ประจำเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2562                    
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง              ไมมีเรื่องแจง  
             
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจงเพ่ือพิจารณา             ไมมีเรื่องแจง  
    



 

 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจงเพ่ือทราบของ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญดาน
บริการทางวิชาการ/ ผูอำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเช่ียวชาญ /
ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หนวยงานอ่ืน 

 
5.1 เรื่องของนายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน          ไมมีเรื่องแจง        
 
5.3 เรื่องของรก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญดานสงเสริมพัฒนา    ไมมีเรื่องแจง             

    
5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน           ไมมีเรื่องแจง             

 
5.4 เรื่องของเภสัชกร เช่ียวชาญ            ไมมีเรื่องแจง             

 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน           ไมมีเรื่องแจง            

   
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ           ไมมีเรื่องแจง       
 
5.7 เรื่องของหนวยงานอ่ืน           ไมมีเรื่องแจง                         

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจงของกลุมงาน   

6.1  กลุมงานบริหารท่ัวไป   
         เรื่องท่ี 1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขอมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2562 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด จำนวน 76,076,800.88 บาท มีการ
เบิกจายไปแลว จำนวน 74,771,285.56 บาท คิดเปนรอยละ 98.28 เกินเปาหมาย  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จำนวน 1,305,515.32 บาท คิดเปนรอยละ 1.72   

งบดำเนิ น งาน  รวม เงิน งบประมาณ ท่ี ได รับการจัดสรร จำนวน 
57,047,244.00 บาท    สรุป มีการเบิกจายจากระบบ GFMIS แลว  จำนวน  55,775,051.68 บาท คิดเปน
รอยละ 97.77  คงเหลือรอการเบิกจาย 1,272,192.32 บาท  คิดเปนรอยละ 2.23  

งบลงทุน  รวมงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จำนวน 16,437,877.63 บาท    
มีการเบิกจาย จำนวน 16,423,517.63 บาท คิดเปนรอยละ 99.91  คงเหลือรอการเบิกจาย  14,360.00 บาท       
คิดเปนรอยละ 0.09 เกินเปาหมายการเบิกจาย คงเหลือเฉพาะงบเบิกแทนกันกรมชลประทาน 

งบ เงิน อุดหนุน  รวมเงินงบประมาณ ท่ี ได รับการจัดสรร จำนวน 
2,591,679.25 บาท  มีการเบิกจายจำนวน 2,572,716.25 บาท คิดเปนรอยละ 99.27  รอการเบิกจาย 
จำนวน 18,963 บาท คิดเปนรอยละ 0.73  คงเหลืองบโครงการพยาธิใบไมตับ  
   

       เรื่องท่ี 2 แจงเอกสารความคืบหนาการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของ 
อสม.และเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2562 ขอมูล ณ วันท่ี 22 ส.ค. 62 –14 ก.ย. 62  
ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้        
                                   



 

 

1. สมาชิก           2. เงินดำเนินการและเงินสงเคราะหลวงหนา                                               
ยอดยกมาจากเดือนกอน     11,497   ราย          ยอดยกมาจากเดือนกอน  2,187,509.04   บาท              

      สมาชิกเสียชีวิต                  2   ราย          รับเพ่ิม               209,750.40   บาท   
      สมาชิกเขา                              -   ราย          จายไป                         178,505.00   บาท                          
      ลาออก                                  -   ราย          คงเหลือยกไป               2,218,754.44   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป          11,495   ราย         
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
       เรื่องท่ี 1 การทบทวนการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 
กระทรวงสาธารณสุข  เม่ือวันท่ี 26 - 27  กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน    
ไดมีการประชุมกลุมยอย เพ่ือระดมสมองกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนงาน ใน 4 ประเด็นสำคัญ ของจังหวัดดังนี้  

1) การใช Health Literacy เพ่ือเสริมสรางสุขภาพ เนนการออกกำลังกาย เพ่ือลดโรค NCDs 
2) อาหารปลอดภัย                                                                                            
3) Smart Hospital 
4) Re Design ระบบบริการสุขภาพ (Node / IMC / ระบบรับสงตอ / เขตรอยตอ) 

ประธาน ขอให คปสอ.ทุกแหงดำเนินการจัดทำแผนเพ่ือขับเคลื่อนงานใน 4 ประเด็นสำคัญในระดับพ้ืนท่ีดวย  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ        

 
6.3  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1 ขอความรวมมือทุกหนวยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุขเรื่องการกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทำงาน และยานพาหนะใหสวนหนึ่งสวน
ใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะเปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยเฉพาะการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ใหวัดระยะจากพ้ืนท่ีท่ีระบุ หรือจากประตู หนาตาง ทางเขา ทางออกทอหรือ
ชองระบายอากาศออกไป ๕ เมตร เปนเขตปลอดบุหรี่ และขอใหสาธารณสุขอำเภอ ประสานกับหนวยราชการอ่ืนในพ้ืนท่ี 
ใหดำเนินการตามประกาศดังกลาวอยางเครงครัดดวย  
 
มติท่ีประชุม             รับทราบ 
   

เรื่องท่ี 2 การขอจัดตั้งกลุมงานสุขภาพจิตเวช ของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด
ลำพูน  มีโรงพยาบาลลี ้ โรงพยาบาลบานโฮง  และโรงพยาบาลปาซาง  ท่ีไดมีการยื่นเรื่องขอจัดตั้งกลุมงานสุขภาพจิต 
และยาเสพติด  ซ่ึงกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ไดสงหนังสือแจงไปยังสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 แลว  
 
มติท่ีประชุม             รับทราบ 

 



 

 

6.4  กลุมงานควบคุมโรคตดิตอ  
       เรื่องท่ี 1 การดำเนินงานปองกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูน ประจำป

งบประมาณ 2562 สรุปขอมูล ณ วันท่ี 20 กันยายน 2562 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือ คนใหพบ     
จบดวยหาย พัฒนาระบบและเครือขาย นโยบายมุงม่ัน สรางสรรคนวัตกรรม  พบวา จังหวัดลำพูนมีอัตราการปวย
วัณโรค คิดเปนรอยละ 87.80 ตอแสนประชากร  ผลการคัดกรองดวยวิธี CXR รอยละ 94.39 ต่ำกวาเกณฑ
เปาหมายท่ีกำหนด Treatment coverage  รอยละ 55.29 Success rate Cohort  รอยละ 83.02 และพบ 
Death rate รอยละ 7.55  โดยมีอัตราการคนพบผูปวยและข้ึนทะเบียนรักษา ท่ีใหการรักษาสำเร็จ ต่ำกวา
เปาหมาย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเปาหมาย ซ่ึงเปาหมายในป 2563 ขอใหทุกหนวยบริการเรงรัดดำเนินงาน
ตามแนวทาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2  

การดำเนินงานปองกันและควบคุมวัณโรค ปงบประมาณ 2563  มีการกำหนดเปาหมายในการ
ดำเนินการ ดังนี้  

1) อัตราการปวยวัณโรคไมเกิน 130 ตอแสนประชากร 
2) Treatment coverage มากกวา 85 % 
3) Success rate Cohort มากกวา 88 % 

 

ภายใตแนวทางตามมาตรการขับเคลื่อนงานวัณโรค 3 มาตรการหลัก  คือ  มาตรการเพ่ิมความ
ครอบคลุมการคนพบและรักษา  มาตรการลดการขาดยา  การสงตอและการติดตามรักษา  และมาตรการลดการ
เสียชีวิต 
 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมทา การดำเนินงานปองกันและควบคุมวัณโรค  ผลงานของเขตสุขภาพท่ี 1            
ยังต่ำกวาเกณฑ ในภาพรวมประเทศ แตในระดับเขตสุขภาพ ท่ี 1 จังหวัดลำพูน มี Success และ Dead rate 
ผลงาน แตยังพบวา ผลงานสูงกวาจังหวัดอ่ืนในเขตสุขภาพ แตท้ังนี้ เพ่ือจะใหมีการพัฒนางานใหดีข้ึน ควรจะปรับ
กลวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ การคัดกรอง ควรจะมุงเนนการคัดกรองในกลุมปวยสำคัญ จะทำอยางไรใหสามารถคัดกรอง    
ในกลุมปวยท่ีเขาถึงยากได การจัดการดานขอมูล จังหวัดควรมีขอมูลในลักษณะ Big Data ของกลุมปวย เพ่ือนำ
ขอมูลมาเปรียบเทียบกันวา กลุมปวยในปท่ีผานมา กับกลุมปวยในปนี้ มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร รวมถึง
การวินิจฉัยดวยวิธี  Gene Expert  ซ่ึงในปงบประมาณหนา ยังไมมีความชัดเจนเรื่องการตรวจดวยวิธีนี้  แตอยางไร
ก็ตามการดวยดวยวิธีนี้เปนวิธีท่ีดี ท่ีสามารถคัดกรองผูปวยได  และการทำการประชุม Cloud Conference เปนวิธี
ท่ีสามารถกำกับติดตามงานท่ีมีประโยชน แตทุกรพ.ควรจะมีแพทยท่ีทำการรักษา เขารวมประชุม Cloud 
Conference  เพ่ือจะไดรับฟงขอมูล และสามารถตัดสินใจได 
  
ประธาน   ขอใหปรับกลวิธีการดำเนินงานเพ่ือใหมีการพัฒนางานท่ีดีข้ึน และขอใหดำเนินการตาม    

ท่ีผอก.รพ.แมทา ไดใหคำแนะนำ 
 
 

       เรื่องท่ี 2  ผลการดำเนินงานใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ จังหวัดลำพูน  สรุปขอมูล  
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 20 กันยายน 2562  สรุปไดดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) 

- ระดับประเทศ พบผูปวย จำนวน 258,725 ราย คิดเปนอัตราปวย 395.44  ตอแสนประชากร     
พบเสียชีวิต  จำนวน 18 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย 0.03 ตอแสนประชากร จังหวัดท่ีมีอัตราการปวยสูงสุด 5 อันดับแรก 
ไดแก จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร จันทบุรี เชียงใหม และจังหวัดนครปฐม คิดเปนอัตราปวย 1130.86 
1089.27 , 966.00 , 856.88  และ 827.63  ตอแสนประชากร ตามลำดับ  

 



 

 

- ระดับเขตสุขภาพท่ี 1  พบผูปวย จำนวน 28,444 ราย อัตราปวย 485.04 ตอแสนประชากร 
พบเสียชีวิต จำนวน 3 ราย  จังหวัดท่ีมีอัตราการปวยสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม พบผูปวย จำนวน 14595 ราย 
อัตราปวย 856.88 ตอแสนประชากร รองลงมาคือจังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา อัตราปวย 479.61 และ 
424.98  ตอแสนประชากร ตามลำดับ 

- ระดับจังหวัด พบผูปวย จำนวน 1,947  ราย อัตราปวย 479.61 ตอแสนประชากร ไมพบ
เสียชีวิต  พบอัตราการปวยสะสม เปนอันดับท่ี2 ของเขตสุขภาพท่ี1 และเปนอันดับท่ี 15 ของประเทศ อำเภอท่ีพบ
ผูปวยมากท่ีสุด คืออำเภอเมืองลำพูน แมทา และอำเภอเวียงหนองลอง  คิดเปนอัตราปวย  851.26  435.76 
และ 333.46  ตอแสนประชากร ตามลำดับ  พบมากในกลุมอายุ 5-9 ป  รองลงมาคือกลุมอายุ 0-4 ป ขอให
ดำเนินการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ในกลุมเสี่ยงรอยละ 30 
 
ประธาน  เนนใหกลุมท่ีเสี่ยงสำคับ ไดรับวัคซีน และใหมีการปรับกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสม  
 

       เรื่องท่ี 3 สถานการณไขเลือดออก จังหวัดลำพูน ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม –  

16 กันยายน 2562 สรุปไดดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)  

- ระดับประเทศ พบผูปวยท้ังหมด จำนวน 89,157 ราย คิดเปนอัตราปวย 134.24  ตอแสนประชากร   
พบเสียชีวิต จำนวน 97 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย 0.15 ตอแสนประชากร  จังหวัดท่ีมีอัตราการปวยสูงสุด 5 อันดับแรก 
ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จันทบุรี เชียงราย นครราชสีมา  และจังหวัดระยอง คิดเปนอัตราปวย 349.31 
303.26 , 291.92 , 252.08 และ 251.07  ตอแสนประชากร ตามลำดับ  

- ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 พบผูปวย จำนวน 8127 ราย อัตราปวย 138.24 ตอแสนประชากร   
พบเสียชีวิต จำนวน 7 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย 0.12 ตอแสนประชากร  จังหวัดท่ีมีอัตราการปวยสูงสุดคือ จังหวัด
เชียงราย พบผูปวย จำนวน 3,772 ราย อัตราปวย 239.52 ตอแสนประชากร รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม
ลำปาง แมฮองสอน แพร พะเยา นาน และจังหวัดลำพูน อัตราปวย 130.65 , 97.50 ,82.55, 74.89 ,71.74 
และ 36.46 ตอแสนประชากร ตามลำดับ 

- ระดับจังหวัด พบผูปวยสะสม จำนวน 148 ราย อัตราปวย 36.46 ตอแสนประชากร  พบผูปวย 
กระจายในพ้ืนท่ี 8 อำเภอ คืออำเภอเมืองลำพูน , แมทา , บานโฮง , ลี้ , ทุงหัวชาง , ปาซาง , เวียงหนองลอง และ
อำเภอบานธิ  อัตราปวย  25.24 , 17.94 , 27.50 , 78.65 , 19.82 , 30.89 , 74.70 และ 22.51 ตอแสนประชากร 
ตามลำดับ  พบเสียชีวิต จำนวน 1 ราย  อัตราปวยตาย  0.68  ตอแสนประชากร  ขอใหเนนย้ำมาตรการ 5 ป 1 ข  และ
ขอความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีเฝาระวังควบคุมโรคอยางจริงจัง 
 

ประธาน แมสถานการณไขเลือดออกจังหวัดลำพูน ยังไมสูง แตยังพบโรคท่ีเกิดจากยุงลายเปนพาหะ        
เชน ชิคุนกุนยา แสดงวา ยังพบวาเกิดการระบาดของโรคอยู มอบหมายใหสสอ.ทุกแหง ประสาน
กับปลัดอาวุโส  ในพ้ืนท่ี  เพ่ือบูรณาการ การจัดกิจกรรมรณรงคกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย 
กับภารกิจของจิตอาสา 904 ในพ้ืนท่ี  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุมงานนิติการ      ไมมีเรื่องแจง                              
 
 



 

 

6.6  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
           เรื่องท่ี 1  โครงการรานขายยาใกลบาน จะมีการนำรองรับยานอกโรงพยาบาล           
ของกลุมผูปวย 2 กลุม คือ โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง ในผูปวยสิทธิบัตรทอง เพ่ือลดความแออัด           
ของจำนวนคนไขท่ีจะตองมารอรับบริการในโรงพยาบาล ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข        
จังหวัดลำพูนมีโรงพยาบาลลำพูนเขารวมโครงการ ท้ังนี้ โครงการดังกลาวจะเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 เปนตนไป 
 

     เรื่องท่ี 2  เรื่องการใชสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย เขตสุขภาพท่ี 1 มีการใชท่ี
โรงพยาบาลลำปางเพียงแหงเดียว  โดยในเบื้องตนการใหบริการสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทยนั้น ผูปวยท่ีมา
รับบริการตองผานการรักษาทางการแพทยปจจุบันตามมาตรฐานมากอน แตเม่ือยังไมทุเลาหรือดีข้ึน ก็จะตองมีการ  
สงตัวเขามาตรวจสุขภาพรางกายกับแพทยผูเชี่ยวชาญดานกัญชา เม่ือตรวจสอบโดยแพทยแลว ก็จะสามารถรับ
น้ำมันกัญชาได สวนโรงพยาบาลลำพูนมีการใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย  เพ่ือใหคำปรึกษาการใชกัญชา
ทางการแพทยอยางปลอดภัย   
 

ประธาน ขอใหมีการดำเนินงานอยางรัดกุม และขอความรวมมือไมควรลงขอมูลผลกระทบจากการ
ใชกัญชาทางการแพทย ในโซเซียล ตางๆ   

 

มติท่ีประชุม             รับทราบ  
 
6.7  กลุมงานประกันสุขภาพ    
       เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณและการควบคุมกำกับติดตาม ดานการเงินการคลัง

ของหนวยบริการ ในจังหวัดลำพูน ปงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วิเคราะหขอมูล ณ วันท่ี 13 
กันยายน 2562 พบวามีโรงพยาบาลท่ีมีสภาวะวิกฤติ ระดับ 4 จำนวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลปาซาง รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 5  

       เรื่องท่ี 2 การปรับเกลี่ยเงินสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค สำหรับประชากร
สิทธิอ่ืน (Non UC) จังหวัดลำพูน ปงบประมาณ 2563 วงเงิน 16,651,1760.96 บาท  จะขอประชุมเพ่ือหารือ
แนวทางการจัดสรรเงินสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค สำหรับประชากรสิทธิอ่ืน (Non UC) ปงบประมาณ 2563    
ในการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังกอน  
 

ประธาน ขอใหกลุมงานประกันสุขภาพ  นัดหมายคณะกรรมการการเงินการคลังประชุมในวันท่ี 
30 กันยายน 2562 เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ           
 
        6.8 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       
               เรื่องท่ี 1  พอ.สว. จังหวัดลำพูน ซ่ึงทางมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ไดสงหนังสือแจงใหโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ พรอม QR code          
เพ่ือสมัครเปนอาสาสมัครสามัญ พอ.สว.ในจังหวัดลำพูน จึงขอใหเชิญทานและบุคลากรในหนวยงานสมัครเปน
อาสาสมัครสามัญ พอ.สว.ในจังหวัดลำพูน โดยสามารถสงใบสมัครพรอมรูปถายขนาด 1นิ้วx 1.5 นิ้ว สงให
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 (รอบท่ี 1) เพ่ือรวบรวมสงใหมูลนิธิแพทยอาสา 



 

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน หลังจากนั้นจะมีการรับสมัครทุกๆ เดือน และผูท่ีสมัคร
แลวจะไดรับผาสำหรับใชตัดชุดปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ในสวนของคุณวุฒิขอใหระบุตามวุฒิบัตร เพ่ือจัดกลุมปฏิบัติงานของ
แตละกลุม ซ่ึงจะมีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการอีกครั้ง 
 

ประธาน ขอใหทุกอำเภอกำหนดวันท่ีจะจัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนท่ี อำเภอละ 1 ครั้ง โดยให
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 เปนตนไป 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบ  
 

      เรื่องท่ี 2  ขอแสดงความยินดีเจาหนาท่ี ท่ีไดรับรางวัลการนำเสนอผลงานการพัฒนา
งานประจำสูงานวิจัย เขตสุขภาพท่ี 1 จากท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำเสนอผลงานวิจัย 
R2R นวัตกรรม เขตสุขภาพท่ี1 ณ โรงแรมแมยมพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดแพร  เม่ือวันท่ี  22-23 สิงหาคม 2562  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) ระดับปฐมภูมิ ดีเดน      ไดแก นางสาววิภาพรรณ หม่ืนมา  โรงพยาบาลบานโฮง 
2) สาขาสนับสนุนบริหาร ดีเดน ไดแก นายวิเชียร  ปงชัย     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 

 

เรื่องท่ี 3  ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ในระดับเขต

สุขภาพท่ี 1 และในระดับจังหวัด ของจังหวัดลำพูนมีผูไดรับรางวัล ดังนี้  

ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 กลุมพนักงานลูกจาง ไดแก 

1) นางภาวิณี  อินทรา    พนักงานชวยเหลือคนไข ส.2    โรงพยาบาลทุงหัวชาง   
 

ระดับจังหวัด กลุมขาราชการ ไดแก 
1) นางรพีพรรณ  ปนตาอุน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุงหัวชาง  
2) นางอัมพร  ไวยโภคา   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
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6.9  กลุมงานทันตสาธารณสุข      ไมมีเรื่องแจง 
  

6.10 กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไมมีเรื่องแจง 
 

    6.11 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย   
        เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณผูบริหารของทุกโรงพยาบาลท่ีใหความรวมมือในการประเมิน 

โครงการ Green & Clean จังหวัดลำพูน ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 มีโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑการประเมิน Green 
& Clean ระดับดีมาก จำนวน 3 แหง  ไดแก โรงพยาบาลลี้  โรงพยาบาลปาซาง และโรงพยาบาลลำพูน  และใน
ปงบประมาณ 2563 กำหนดเปาหมาย รอยละ 30 โรงพยาบาลทุกแหงจะตองผานเกณฑการประเมิน Green & Clean 
ระดับดีมาก จึงขอความรวมมือโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑประเมินในระดับดี  ใหดำเนินการปรับปรุง เพ่ือยกระดับ    
ใหผานเกณฑเปนระดับดีมาก ในปงบประมาณ 2563 ดวย 
 
มติท่ีประชุม             รับทราบ  



 

 

6.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอสุขภาพจิตและยาเสพติด  
         เรื่องท่ี 1  เรื่องการดำเนินงานยาเสพติด จังหวัดลำพูน ปงบประมาณ 2562  

ขอใหทุกแหงดำเนินงานตามเปาหมาย ท้ัง 8 อำเภอ ในเรื่องการติดตามผูปวยผูติดยาเสพติด ซ่ึงมีอำเภอปาซาง และ
อำเภอเวียงหนองลอง ท่ีไดดำเนินงานตามเปาหมายแลว  สวนอำเภอท่ีเหลืออยูระหวางดำเนินการเบิกจาย 
 
มติท่ีประชุม             รับทราบ  
 

6.13  กลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก             
             เรื่องท่ี 1  สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ service plan 
ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 มีนายแพทยขจร วินัยพานิช เปนประธานคณะกรรมการ   
 
มติท่ีประชุม             รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลำพูน จำกัด 

เรื่องท่ี 1  แจงกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลำพูน จำกัด ประจำ
หนวยงาน/อำเภอ ท่ีจะครบวาระของป พ.ศ. 2561-2562 มีท้ังหมดจำนวน 7 ทาน และจะเปดรับสมัครกรรมการ
ชุดใหม ป พ.ศ. 2563-2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯท่ีสนใจ สามารถ
ดาวนโหลดใบสมัคร ท่ีเว็บไซต สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลำพูน จำกัด และสงใบสมัครไดตามวัน เวลา ดังกลาว  
 

เรื่องท่ี 2 แจงการจัดสรรคอมพิวเตอรและรายการครุภัณฑสำนักงานตางๆ จำนวน 5 รายการ 
ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลำพูน จำกัด ซ่ึงเปนครุภัณฑท่ี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ท่ีไมไดใชงานแลว  
และจะไดมอบใหแกหนวยงาน สสจ.ลำพูน จำนวน 2 รายการ ไดแก เครื่องปรับอากาศ และเครื่อง Projector เพ่ือ
ใชประโยชนในหนวยงาน  
   
มติท่ีประชุม             รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

(ลงช่ือ) …………………………..…………   
   (นางกรรณิกา  มะโนวรณ)                                

    เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                
                   ผูจดบันทึกการประชุม                    
    
 

(ลงช่ือ) ……………………………………            
  (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                                            

       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                                 
          ผูตรวจรายงานการประชุม    
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