
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
วันอังคาร ท่ี ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ณ หองประชุมโรงพยาบาลกงหรา อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายสาธิต  ไผประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาพะยอม รักษาการในตําแหนง 

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) 
๔. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๕. นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๗. นายโมทย  ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๘. นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๙. นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

๑๐. นายเอกพงศ กองพงศธร แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๑. นายโชติ  ชวยเนียม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
๑๒. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 
๑๓. นางสุพัตรา  รักเกตุ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 
๑๔. นายจารึก  ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๕. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๑๖. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๗. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๘. นายสมนึก  จันทรเหมือน แทน สาธารณสุขอําเภอควนขนุน 
๑๙. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๒๐. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๒๑. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๒. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๓. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร  
๒๔. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๒๕. นางขนิษฐา รักประสูติ หัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๕ อ.เมือง 
๒๖. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๗. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสขุ 
๒๘. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข 
๒๙. นางนารถอนงค ประดับทรัพย แทน หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๓๐. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๓๑. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 



-๒- 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๓๒. นายเสริม  บัวทอง แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๓๓. นายปรีชา  ดําแกว แทน หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๓๔. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานนิติการ 
๓๕. นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๖. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายเฉลิมพงษ สุคนธผล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 
๔. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาล

เมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๕. นายนฤพงศ ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข ติดราชการ 

๖. นางอารีย ชูแกว  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ติดราชการ 

๗. นางสุพร  พรหมมาศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
(งานตรวจสอบภายใน) 

ติดราชการ 

๘. นายทวี  ชูชวย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ติดราชการ 

๙. นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นางจุรินทร เจริญผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๒. นางไพลิน ฆังครัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓. นายสุกนตธี สงเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๔. นางอาภรณ อรุณรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๕. นางเกษร จันทรสุวี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๖. นางอมรรัตน ฤทธิ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๗. นางพนัชกร สงแสง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๘. นางวันดี ชนะสิทธิ ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
๙. นายศราวุธ พาหุพันธ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

๑๐. นายกําธร มิตรเปรียญ นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๑. นายสมบัติ  พุมบัว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๒.   

 
 
 



-๓- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

       กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. กลุมงานนิติการ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 
ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขไดถารูจักคิดใหดี ปฏิบัติใหถูกการคิดไดดีนั้น มิใชการคิดได

ดวยลูกคิด หรือดวยสมองกล เพราะโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออัน
วิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแกไขปญหาตางๆไดอยางสมบูรณ การขบคิดวินิจฉัยปญหา จึงตองใชสติปญญา คือคิด
ดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพ่ือหยุดยั้งและปองกันความประมาทผิดพลาด และอคติตางๆมิใหเกิดข้ึน ชวยใหการใช
ปญญาพิจารณาปญหาตางๆ เปนไปอยางเท่ียงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลท่ีเก่ียวเนื่องกัน เปนกระบวนการได
กระจางชัด ทุกข้ันตอน  

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 สิงหาคม 
2539  

 ๓) การมอบโลเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแกสถานบริการสุขภาพในจังหวัดพัทลุง(กลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ) 

๓.๑ โลเกียรติคุณจังหวัดท่ีมีการขยายผลการพัฒนาหมูบานเต็มพ้ืนท่ีโครงการเฉลิมพระ 
เกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ประจําป ๒๕๕๙  

๓.๒ โลเกียรติคุณ จังหวัดท่ีมีการสงเสริมสถานบริการสุขภาพใหดําเนินงานตาม 
มาตรฐานงานสุขศึกษาอยางตอเนื่อง ประจําป ๒๕๕๙  

๓.๓ โลเกียรติคุณ จังหวัดท่ีมีการสงเสริมสถานบริการสุขภาพใหดําเนินงานตาม 
มาตรฐานงานสุขศึกษาอยางตอเนื่อง ประจําป ๒๕๕๘  

๓.๔ สถานบริการสุขภาพท่ีมีการผานการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาตอเนื่อง  
ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดแก  

                        ๑) โรงพยาบาลกงหรา 
                        ๒) โรงพยาบาลควนขนุน       
           ๓.๕ เกียรติบัตรสถานบริการสุขภาพท่ีมีการผานการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 

รายใหม  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘  ไดแก  
                ๑) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางตาล อําเภอปากพะยูน 
                        ๒) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลําใน อําเภอศรีนครินทร 
                        ๓) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโละขนุน อําเภอศรีนครินทร 
                    ๓.๖ อําเภอผานเกณฑมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ ประจําป ๒๕๕๘ ไดแก 

อําเภอบางแกว 
 ๔) การมอบประกาศเกียรติคุณหนวยงานท่ีสนับสนุนการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 

(กลุมงานนิติการ) 
    

 นายสาธิต  ไผประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ีประชุมดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
 

 



-๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  นายสาธิต  ไผประเสริฐ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ีประชุมมีเรื่องแจงท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ การประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ ระหวางวันท่ี  
๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ขอเชิญทุกทานเขารวมประชุมโดยใหถือเปนภาระกิจดวย
และขอตัวแทน รพ.สต.ละ ๑ คน สสอ. ๒ คน รพช.๕ คน และ รพ.พัทลุง ๑๐ คน 
  ๑.๑.๒ ไขเลือดออกมีอัตราปวยแนวโนมเพ่ิมข้ึนจังหวัดพัทลุงมีอัตราปวยเปนอันดับ ๓ ของประเทศ 
และขอความรวมมือทุกทานในการดําเนินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกอยางเต็มท่ี และมอบหมายให  
นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาพะยอม รักษาการในตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ  
(ดานเวชกรรมปองกัน) ในการวางแผนยุทธศาสตรในการแกไขปญหาดังกลาวดวย 
  อัตราปวยไขเลือดออกในอําเภอปาบอนมีแนวโนมสูงข้ึน ผูปวยมีโอกาสเกิดภาวะซ็อค ฝาก
ผูเก่ียวของดําเนินการ จัดทํา War room เพ่ือวางแผนควบคุมปองกันและเฝาระวังโรคไขเลือดออกดวย 
 
  ๑.๑.๓ ในกรณีหนวยงานสาธารณสุขในจังหวัดพัทลุงมีขอรองเรียนในการปฏิบัติงาน มอบหมายให
นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ สืบคนขอมูลยอนหลังในชวงท่ีประธานดํารงตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พัทลงุ ดวย และขอความรวมมือผูเก่ียวของในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการดานสาธารณสุขดวย 
  ๑.๑.๔ การประชุมวิชาการ เขตสุขภาพท่ี ๑๒ ชวงวันท่ี ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีการแตงกาย
ของผูบริหาร แตงชุดสีขาว และขาราชการท่ัวไปแตงชุดฟา 
  ๑.๑.๕ การดําเนินการโครงการหมูบานศีล ๕ เปนการสั่งการใหทุกทานลงทะเบียน ตามหนังสือท่ี
แจงเวียนไวแลว 
  ๑.๒ เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ประธานมอบหมายให นายสุนทร   
คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ใหเขาประชุมแทน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.๒.๑ มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีกระทําความดี โดยนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
ดวยเด็กหญิงสุภานัน  มูสิกะปาละ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค เปนบุตรของนายทีปกร  มูสิกะปาละ  
ขาราชการครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต และนางภารดี  มูสิกะปาละ พนักงานศูนยสินคาโอทอป  หางเทสโกโลตัส
พัทลุง  กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/6  ไดพบเงินอยูในกระเปา  จํานวน 51,000 บาท  จึงมอบใหแก 
นายกาลสิษฐ  เพชรคง  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายปกครอง   เจาของเงิน นางละออ วัชราคม   
ครูชํานาญการโรงเรียนอุดมวิทยายน  จังหวัดพัทลุง 
  ๑.๒.๒ มอบใบรับรองแกสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว 
    ๑) สถานประกอบกิจการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายา 
เสพติดในสถานประกอบกิจการ 
     - บริษัท ชียงเฮง โฮมมารท จํากัด 
     - บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขาแมขรี 
     - บริษัท เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม จํากัด 
    ๒) สถานประกอบกิจการท่ีขอตออายุการรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหา          
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
     - หางหุนสวนจํากัด โชควัชริน สํานักงานใหญ 
     - หางหุนสวนจํากัด โชควัชริน สาขาตลาดสด 
     - หางหุนสวนจํากัด โชควัชริน สาขาชองโก 



-๕- 

  ๑.๒.๓ มอบโลรางวัลและประกาศเกียรติคุณใหแกหนวยงานท่ีสนับสนุนการออกเสียงประชามติราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559  
    1) ระดับอําเภอ 
    รางวัลชนะเลิศ อําเภอศรีบรรพต ผูมีสิทธิ 14,065 คน มาใชสิทธิ 10,007 คน  
รอยละ 71.15 บัตรเสีย 206 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 1 อําเภอควนขนุน ผูมีสิทธิ 67,860 คน มาใชสทิธิ 46,688 คน 
รอยละ 68.80 บัตรเสีย 1,025 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 อําเภอปาพะยอม ผูมีสิทธิ 27,194 คน มาใชสิทธิ 18,425 คน 
รอยละ 67.75 บัตรเสีย 415 ใบ 
    2) ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
    2.1 ขนาดเล็ก 
    รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาขาม ตําบลตะแพน อําเภอ 
ศรีบรรพต ผูมีสิทธิ 752 คน มาใชสิทธิ 582 คน รอยละ 77.39 บัตรเสีย 10 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะยาง ตําบลนาขยาด 
อําเภอควนขนุน ผูมีสิทธิ 2,006 คน มาใชสิทธิ 1,526 คน รอยละ 76.07 บัตรเสีย 29 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงนารี ตําบลทุงนารี 
อําเภอปาบอน ผูมีสิทธิ 2,147 คน มาใชสิทธิ 1,615 คน รอยละ 75.22 บัตรเสีย 29 ใบ 
    2.2 ขนาดกลาง 
    รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะพานขอย ตําบลนาขยาด อําเภอ
ควนขนุน ผูมีสิทธิ 2,415 คน มาใชสิทธิ 1,830 คน รอยละ 75.78 บัตรเสีย 40 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวถนน ตําบลชะมวง อําเภอ
ควนขนุน ผูมีสิทธิ 2,875 คน มาใชสิทธิ 2,139 คน รอยละ 74.40 บัตรเสีย 31 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานควนหมอทอง ตําบลโคก
มวง อําเภอเขาชัยสน ผูมีสิทธิ 2,999 คน มาใชสิทธิ 2,176 คน รอยละ 72.56 บัตรเสีย 39 ใบ 
    2.3 ขนาดใหญ 
    รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทะเลนอย ตําบลทะเลนอย  อําเภอ
ควนขนุน ผูมีสิทธิ 7,493 คน มาใชสิทธิ 4,887 คน รอยละ 65.22 บัตรเสีย 164 ใบ 
    รองชนะเลิศ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองธง ตําบลหนองธง อําเภอ 
ปาบอน ผูมีสิทธิ 5,668 คน มาใชสิทธิ 3,637 คน รอยละ 64.17 บัตรเสีย 97 ใบ 
    3) ระดบัหนวยออกเสียง 
    3.1 หนวยออกเสียงขนาดเล็ก 
    รางวัลชนะเลิศ หนวยออกเสียงท่ี 8 หมูท่ี 8 บานสุนทราออก ตําบลปนแต อําเภอ 
ควนขนุน ผูมีสิทธิ 186 คน มาใชสิทธิ 161 คน รอยละ 86.56 บัตรเสีย 3 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 1 หนวยออกเสียงท่ี 12 หมูท่ี 13 บานศาลามวง ตําบลชะมวง 
อําเภอควนขนุน ผูมีสิทธิ 319 คน มาใชสิทธิ 263 คน รอยละ 82.45 บัตรเสีย 6 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 หนวยออกเสียงท่ี 14 หมูท่ี 13 บานชายหาร ตําบลโคกทราย  
อําเภอปาบอน ผูมีสิทธิ 274 คน มาใชสิทธิ 225 คน รอยละ 82.12 บัตรเสีย 4 ใบ 
    3.2 หนวยออกเสียงขนาดกลาง 
    รางวัลชนะเลิศ หนวยออกเสียงท่ี 12 หมูท่ี 12 บานควนทอน ตําบลโคกมวง  
อําเภอเขาชัยสน ผูมีสิทธิ 432 คน มาใชสิทธิ 353 คน รอยละ 81.71 บัตรเสีย 6 ใบ 
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    รองชนะเลิศ อันดับ 1 หนวยออกเสียงท่ี 11 หมูท่ี 11 บานไสควายฟน ตําบลนาขยาด 
อําเภอควนขนุน ผูมีสิทธิ 468 คน มาใชสิทธิ 378 คน รอยละ 80.77 บัตรเสีย 9 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 หนวยออกเสียงท่ี 1 หมูท่ี 1 บานไรเจ็ดสิบ ตําบลเกาะเตา  
อําเภอปาพะยอม ผูมีสิทธิ 577 คน มาใชสิทธิ 466 คน รอยละ 80.76 บัตรเสีย 12ใบ 
    3.3 หนวยออกเสียงขนาดใหญ 
    รางวัลชนะเลิศ หนวยออกเสียงท่ี 3 หมูท่ี 3 บานทุงนารี ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน  
ผูมีสิทธิ 614 คน มาใชสิทธิ 496 คน รอยละ 80.78 บัตรเสีย 6 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 1 หนวยออกเสียงท่ี 10 หมูท่ี 9 บานสายกลาง ตําบลหนองธง 
อําเภอปาบอน ผูมีสิทธิ 615 คน มาใชสิทธิ 493 คน รอยละ 80.16 บัตรเสีย 8 ใบ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 หนวยออกเสียงท่ี 1 หมูท่ี 1 บานศาลาตนรักษ  ตําบลนาขยาด  
อําเภอควนขนุน ผูมีสิทธิ 801 คน มาใชสิทธิ 635 คน รอยละ 79.28 บัตรเสีย 9 ใบ 
    ๔) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ 
ไดรับประกาศเกียรติคุณ  หนวยงานท่ีสนับสนุนการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 7 
สิงหาคม 2559 

  ๑.๒.๔ หวัหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม  (๒ ราย) 
1) นางสาวอุบล หนูเจริญ ตําแหนง สถิติจังหวัดกระบี่ 

ยายมาดํารงตําแหนง  สถิติจังหวัดพัทลุง 

2) นางกรรณิการ จริงจิตต  ตําแหนง นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ  
                     สํานักงานสรรพากรภาค 12 

ยายมาดํารงตําแหนง  รักษาราชการแทน  สรรพากรพ้ืนท่ีพัทลุง 

 ๑.๒.๕ หวัหนาสวนราชการท่ียายไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืน (๑ ราย) (**เดินทางแลว) 
**1) นายดนุช กัจฉปะรักษ ตําแหนง สถิติจังหวัดพัทลุง 

     ยายไปดํารงตําแหนง  สถิติจังหวัดกระบี่ 
1.3 นโยบายผูวาราชการหวัดพัทลุง / รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 

 1.๓.๑  ขอขอบคุณหนวยงานทุกหนวยงานท่ีดําเนินการรณรงคลงประชามติ คิดเปน 
รอยละ ๖๖.๕๘  
  ๑.๓.๒  การเตรียมความพรอมการปองกันดานภัยพิบัติ ลักษณะของปรากฎการณแอลนิยา ในชวง
เดือน พ.ย. – ธ.ค. โดยขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเตรียมความพรอมดวย 
  ๑.๓.๓  การดําเนินการโรงชําแหละสัตวขอดําเนินการใหถูกตองตามกฏหมายดวย 
  ๑.๓.๘ การเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน ในงบต่ํากวา ๒ ลาน ใหเบิกจายในไตรมาส ๑  
  ๑.๓.๙ การจัดสรรงบ ๕๙ ลงไป ขอเรงรัดการเบิกจายดวย  
  ๑.๓.๑๐ การดําเนินการจําหนายสุรา ฝากกลุมงานควบคุมโรคประสานรายละเอียดดวย 
  ๑.๓.๑๑ การกอสรางในพ้ืนท่ีอุทยาน ใหดําเนินการตามมติ ครม.ใหเรียบรอย  
  ๑.๓.๑๒ การเบิกจายงบประมาณประจําป ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
  ๑.๓.๑๓ การดําเนินการของศูนยดํารงธรรม มี ๔๕ เรื่อง  
  ๑.๓.๑๔ การลงนามสัตยาบรรณ หนวยงาน ในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  ณ หองกาบบัว ชั้น ๕  
  ๑.๓.๑๕ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกอตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีพัทลุง 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
  ๑.๓.๑๖ โครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสราง ความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท คืน
ความสุขใหคนเมืองลุง” กิจกรรม ผูวาฯ เยี่ยมบานยามเย็น สานเสวนา ประชารัฐ  จึงขอเชิญชวนทุกสวนราชการ
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เขารวมกิจกรรมผูวาฯ เยี่ยมบาน ยามเย็น สานเสวนาประชารัฐ เริ่มเวลา 15.00 น. เปนตนไป ในวันท่ี 14 
กันยายน 2559  ณ ชุมชนทะเลนอย หมูท่ี 1 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
        

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันศุกร ท่ี ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปน
ตนไป ณ หองประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุงฝาย
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๑๓ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/
๒๐๓ .๑๕๗ .๒๒๙ .๑๑/intranet/intranet.php และhttp://๒๐๓ .๑๕๗ .๒๒๙ .๑๘/pphoboard/index.php 
เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไขตอไป 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 
   ๓.๑ การสรรหาตําแหนงท่ีวางลง คือมีการรับยายจาํนวน ๒ ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอ 
ควนขนุน และตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลตะโหมด 
  ๓.๒ การคัดเลือกตําแหนงหัวหนากลุมงานควบคุมโรค ดําเนินการเสนอคณะกรรมการสรรหา
ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

    ไมมี 
 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาพะยอม รักษาการในตําแหนง 
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 
 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  

   ไมมี 
  

   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
      ๔.๔.๑ การตรวจสอบภายใน ชวงวันท่ี ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการสุมประเมิน 
โดยเนนเรื่องการยืมเงิน การดําเนินการโครงการท่ีไมจายเงินตามกําหนดเวลา เรงรัดผูตรวจสอบภายในในการ
ควบคุมกํากับติดตาม การดําเนินใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใหดําเนินการไปตามระเบียบ 
การขาดเงินในบัญชีของโรงพยาบาล มุงเนนใหคณะกรรมการรักษาเงิน ผูบริหาร ดําเนินการอยางเครงครัด และ
เนนย้ําการตรวจสอบภายในกําหนดใหเปนมาตรการเชิงบวก 
    ๔.๔.๒ การเบิกจายงบประมาณ ยังมีการเบิกจายไดนอยในงบควบคุมโรคเขมแข็ง ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ฝากใหผูเก่ียวของดําเนินการใหแลวเสร็จดวย 
     

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ไมมี 
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   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
      ๔.๖.๑ นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน สอบถามเรื่องการคัดเลือก
ตําแหนง ผอ.รพ.สต.ท่ีวางลง จํานวน ๒ ตําแหนง  
 นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงวา ไดดําเนินการแตงตั้งกรรมการแลว
และกําลังเนินการนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพัทลุง และจะดําเนินการใหแลวเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นี้
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

   ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยนายเสริม  บัวทอง นําเสนอ รายงานสถานการณโรค 
จังหวัดพัทลุงท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) ผูปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดพัทลุง 
มกราคม – สิงหาคม พ.ศ.2559  

 
ลําดับ 

 
โรคในขายเฝาระวัง รง.506 

26 สิงหาคม 2559 อําเภอ 
ท่ีมีอัตราปวย 

(ตอแสน) สงูสุด 
จํานวน 
(ราย) 

อัตราปวย 
(ตอแสน) 

1. อุจจาระรวง (Diarrhea) 6,721 1,267.18 กงหรา (1,837.60) 
2. ปอดบวม (Pneumonia) 746  141.65 ตะโหมด (294.28) 
3. ตาแดง (H.conjunctivitis) 636  120.76  กงหรา (384.81) 
4. ไขเลือดออก (Dengue fever, DHF, DSS) 440#  83.55 ตะโหมด (265.17) 
5. โรคสุกใส (Chickenpox) 421  79.94  ปาพะยอม (162.10) 
6. มือ เทา ปาก (Hand, food, and mouth disease) 386  73.29  ควนขนุน (123.00) 
7. ไขหวัดใหญ (Influenza) 302    57.34  ควนขนุน (163.22) 
8. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (S.T.D., total) 279#  52.98  ศรีบรรพต (117.51) 
9. อาหารเปนพิษ (Food poisoning) 135   25.63 ศรีบรรพต (78.34) 
10. สครับไทฟส (Scrub Typhus)  79   15.00  บางแกว (71.51) 

     # มีจํานวนผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง เดือน สิงหาคม 2559 
     ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2559; จํานวนประชากรกลางปจังหวัดพัทลุง ป 2558 = 
526,648 คน 
       สวน ไขไมทราบสาเหตุ (Pyrexia) จํานวน 1,252 ราย อัตราปวย 237.73 ตอแสนประชากร 
อําเภอเขาชัยสนมีอัตราปวยสูงสุด 732.89 ตอแสนประชากร รองลงมาคือกงหรา (602.31), ปาบอน (546.24), 
ปากพะยูน (483.48), ตามลําดับ ไดแนะนําเจาหนาท่ีระบาดระดับอําเภอ เรื่องนิยามโรค ทบทวนประวัติการรักษา 
และการรายงานโรค 

๒) สรุปรายงานสถานการณไขเลือดออก (Dengue fever, DHF, DSS) 
  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก (Dengue fever, DHF, DSS) จํานวนท้ังสิ้น  440 ราย คิดเปน
อัตราปวย 83.55 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบเพศ
ชาย 247 ราย เพศหญิง 193 ราย  อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง  เทากับ 1.28 : 1 
  กลุมอายุท่ีพบอัตราปวยสูงสุดคือกลุมอายุ 10-14 ป อัตราปวยเทากับ 266.68 ตอ
ประชากรแสนคน (จํานวน 84 ราย) รองลงมาคือกลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวยเทากับ 170.73 ตอประชากรแสนคน 
(จํานวน 56 ราย)  และ กลุมอายุ 15-24 ป อัตราปวยเทากับ 166.64 ตอประชากรแสนคน (จํานวน 124 ราย) 



-๙- 

สวนอาชีพอาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนักเรียน จํานวนผูปวยเทากับ  233 ราย รองลงมาคืออาชีพเกษตร 89 
ราย, อาชีพรับจาง 40 ราย, อาชีพงานบาน 31 ราย, ในปกครอง 30 ราย, อาชีพคาขาย 6 ราย, อาชีพทหาร/
ตํารวจ 4 ราย, อาชีพอ่ืนๆ 3 ราย, อาชีพนักบวช 2 ราย และ อาชีพราชการ 2 ราย ตามลําดับ 
  พบผูปวยโรคไขเลือดออกสูงสุดในเดือนสิงหาคม จํานวนผูปวยเทากับ 172 ราย โดยมี
รายงานผูปวยเดือนมกราคม 41 ราย, กุมภาพันธ 31 ราย, มีนาคม 24 ราย, เมษายน 21 ราย, พฤษภาคม 13 
ราย, มิถุนายน 20 ราย, กรกฎาคม 118 ราย  เปนผูปวยในเขตเทศบาลเทากับ 187 ราย ในเขตองคการบริหาร
ตําบลเทากับ 252 ราย และไมทราบเขต 1 ราย  พบผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมากกวาในเขตเทศบาล 
โดยจํานวนผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทากับรอยละ 57.40 สวนผูปวยในเขตเทศบาลเทากับรอยละ 
42.60 โดยมีผูปวยเขารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลท่ัวไป 199 ราย โรงพยาบาลชุมชน 241 ราย  
  อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุดคืออําเภอตะโหมด อัตราปวยเทากับ 265.17 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคือ   อําเภอปาบอน 185.6, อําเภอกงหรา 136.63, อําเภอบางแกว 86.57, อําเภอศรี
นครินทร 79.00, อําเภอศรีบรรพต 61.55, อําเภอเมืองพัทลุง 57.42, อําเภอควนขนุน 56.77, อําเภอปาก
พะยูน 44.84, อําเภอปาพะยอม 31.28 และ อําเภอเขาชัยสน อัตราปวยเทากับ 26.65 ตอประชากรแสนคน 
ตามลําดับ   
  สถานการณโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทย (รง. 506 สํานักระบาด
วิทยา ณ  วัน ท่ี  23 สิงหาคม 2559) มีรายงานผูป วยโรคไข เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue 
hemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 33,352 ราย อัตราปวย 50.98 ตอ
ประชากรแสนคน มีรายงานผูปวยเสียชีวิต 27 ราย (จังหวัดสมุทรสาคร = 2, ศรีสะเกษ = 2, บุรีรัมย = 2 , สงขลา 
= 2 , เชียงใหม = 2, สมุทรปราการ = 1, กาญจนบุรี = 1, พิจิตร = 1, อุตรดิตถ = 1, ตรัง = 1 , พิษณุโลก = 1, 
นครราชสีมา = 1, สตูล = 1, อํานาจเจริญ = 1, ขอนแกน = 1, พังงา = 1,เพชรบุรี = 1, ตราด = 1, นราธิวาส = 
1,กระบี่ = 1, แมฮองสอน = 1 และ ยะลา = 1)  
  สําหรับในพ้ืนท่ี เขต 12 พบผูปวย 3,272 ราย (เพ่ิมข้ึนจากสัปดาหท่ีผานมา 262 
ราย) มากกวา 1.43 เทาเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปท่ีผานมา อัตราปวย 67.25 ตอประชากรแสนคน ผูปวย
ตาย 6 ราย (จังหวัดสงขลา = 2, ตรัง = 1, สตูล = 1, นราธิวาส = 1 และ ยะลา = 1) คิดเปนอัตราปวยตาย รอย
ละ 0.18 จังหวัดท่ีพบอัตราปวยสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา อัตราปวย 85.07 ตอประชากรแสนคน (1,196 ราย) 
รองลงมา คือ จังหวัดพัทลุง 74.58 ตอประชากรแสนคน (389 ราย) จังหวัดนราธิวาส 68.94 ตอประชากรแสน
คน (537 ราย) จังหวัดปตตานี 65.06 ตอประชากรแสนคน (449 ราย) จังหวัดตรัง 53.93 ตอประชากรแสนคน 
(345 ราย) จังหวัดสตูล 49.32 ตอประชากรแสนคน (155 ราย) และ จังหวัดยะลา 39.03 ตอประชากรแสนคน 
(201 ราย)  
  ขอเสนอ โดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา (UPDATE 23 
สิงหาคม 2559)  
  1. ชวงนี้มีฝนตกชุกมากข้ึน ทําใหมีภาชนะมีน้ําขังเพ่ิมข้ึน มาตรการการในชวงนี้ ควร
ดําเนินการดังนี้  
  1.1 ในชุมชน  - ประชาสัมพันธ ใหประชาชนรวมกันทําลายแหลงเพะพันธุ ลูกน้ํายุงลาย
ภายในบานตนเอง  
                         - กระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี มีสวนในการชวยดําเนินการ Big 
Cleaning Day รวมกันดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายอยางพรอมเพรียงกันและตอเนื่อง  
  1.2 ในโรงเรียน ควรชักชวนหรือกระตุนใหดําเนินการลดภาชนะไมจําเปนและมีความ
เสี่ยงตอการเปนแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และ ใหความรูแกเด็กนักเรียน  
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  1.3 ในวัด/มัสยิด ควรให อสม.กระตุนผูดูแลวัด/มัสยิด ใหชวยทําลายแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลาย  
  2. เชิงรุก Incidence Commander (IC) ระดับอําเภอ (นายอําเภอ หรือ สาธารณสุข
อําเภอ) เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการ สั่งการ ติดตาม ควบคุมกํากับ บริหารจัดการ และ เรงรัด การดําเนินงาน
ควบคุมโรคในระดับพ้ืนท่ี ใหดําเนินการอยางถูกตอง ครอบคลุม และ ทันเวลา 
  3. หนวยงานในระดับอําเภอ ควรประสาน และ ตรวจสอบทรัพยากร วามีเพียงพอ
หรือไม สามารถจะขอสนับสนุนการชวยเหลือจากพ้ืนท่ีขางเคียง หรือเครือขายอ่ืนๆ ไดหรือไม หากไมสามารถ
สนับสนุนได ควรรีบแจงประสานไปหนวยงานระดับจังหวัดเพ่ือบริหารจัดการ ตอไป 
  มาตรการควบคุมปองกันไขเลือดออก จ.พัทลุง ป 2559 
   ๑. ระบบเฝาระวังผูปวยตามนิยามฯ กําหนดใหมีรายงานผูปวยทุกวัน มีระบบเฝา
ระวังเหตุการณโดย SRRT เครือขายตําบล  
   ๒.สนับสนุนงบประมาณ แก รพ.ทุกแหง ในการสงตัวอยางตรวจวิเคราะห เพ่ือ
เฝาระวัง Dengue typing  
   ๓. กําหนดใหมีระบบการบัญชาการเหตุการณ (ICS), War Room ทุกอําเภอ 
และ การจัด DHF CORNER ทุก รพ. เพ่ือเตรียมพรอมการปองกันลวงหนา การควบคุมการระบาด การรักษาและสง
ตอ 
   ๔. พัฒนา SRRT ระดับอําเภอและเครือขายตําบลใหมีคุณภาพ - มีความรูการ
สอบสวนโรค (แหลงรังโรค การคนหาผูปวยเพ่ิมเติมในชุมชน ความเชื่อมโยง) - การควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพตามหลัก
วิชาการ โดย กําหนดวันท่ีควบคุม 0 3 7  
   ๕. สรางความเขมแข็งใหชุมชน ในการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)  
   ๖. การประชาสัมพันธผาน รายการวิทยุ คลื่น 103.5 ทุกวันพุธ เวลา 11.00-
12.00 น การผลิตสื่อรณรงค 
  สรุป จํานวนผูปวยไขเลือดออกในอายุ ๑๐ – ๑๔ ป มีแนวโนมสูงข้ึนเปน ๓ เทา มุงเนน
ใหดําเนินการจัดทํา War room ของทีมในระดับตําบล เนนการทํางานเชิงรุกปองกันการเกิดโรค Generation ๒ “รู
เร็ว คืนขอมูลเร็ว”  
  หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง(นคม.) การดําเนินการสุมสํารวจพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง 
ม ุ งเนนให การประสานสวนทองถ่ินในการขอความรวมมือ ประสานโรงพยาบาล ในกรณีผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรค

ไขเลือดออก โดยสั่งยาทากันยุงใหดวย เนนการทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ตลอดจนการบูรณาการขอความ
รวมมือทุกภาคสวน  
  นายจารึก ปยวาจานุสรณ ขอให นคม.ประสานงานกับทีม SRRT ระดับอําเภอดวย สสอ.
ปาบอนขอใหมีการบูรณาการประสานความรวมมือ และ สสอ.กงหรา ไดดําเนินการประสานกับ นคม.และใหความ
รวมมือเปนอยางดี  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๗.๒ กลุมงานประกันสุขภาพโดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) การจดัสรรงบปดผลงาน(OP.IP.)ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ (รายละเอียดตาม
เอกสารวาระการประชุม)  ขอความรวมหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอมูลดวย 
   ๒) สถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๙  
   ผลการคํานวณระดับวิกฤติดานการเงินการคลัง (Risk Scoring) ของหนวยบริการ ใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ พบวา มีปญหาวิกฤติรุนแรง (ระดับ 7)  จํานวน ๗ แหง คือ รพ. เขาชัยสน รพ.ตะโหมด 
รพ.ควนขนุน รพ.ศรีบรรพต รพ.ปาบอน รพ.บางแกว และ รพ. ศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ)  



-๑๑- 

 นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย เพ่ิมเติม งบจัดสรร ๔๐ % รพ.ตะโหมดไดรับการจัดสรร  ๔ ลานบาท 
และโรงพยาบาลปาพะยอมไดรับการจัดสรร ๒ ลานบาท ขอความรวมมือผูอํานวยโรงพยาบาลและผูเก่ียวของ ใน
การจัดใหบริการเพ่ิมเติม ทําใหมีงบประมาณท่ีไดสนับสนุนเพ่ิมข้ึน  
 ประธาน เนนย้ําในกรณีการเบิกจายเงิน ตามหนังสือเวียน ให สตง.เขาตรวจสอบ ซ่ึงมีการตามจาย
หนี้ในจังหวัด ขอใหดําเนินการตามจายหนี้ใหแลวเสร็จตามปงบประมาณดวย 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๗.๓ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ โดยนางนารถอนงค ประดับทรัพย นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ๑)  สรุปผลโครงการศัลยกรรมตกแตงแกไขปากแหวง- เพดานโหว ระหวางวันท่ี ๑ – ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 

การตรวจผูพิการปากแหวง-เพดานโหวและความพิการอ่ืน รวม  ๒๑๔  ราย 
แยกเปน  ชาย  ๓๗  ราย   หญิง  ๙๑  ราย   และเด็ก  ๘๖  ราย 
ผูปวยฉีดยา         ๑๕  ราย 
สงตอเพ่ือการรักษา          ๖  ราย 
ไมไดรับการผาตัด             ๑๙๓  ราย 

การบริการผาตัด รวม  ๙๐  ราย 
     แยกเปน  ชาย  ๑๖  ราย   หญิง   ๓๙  ราย   และเด็ก  ๓๕  ราย  

การผาตัดจําแนกไดดังนี้ 
     - ผาตัดแกไขความพิการปากแหวง     ๒๐ ราย 
     - ผาตัดแกไขความพิการเพดานโหว       ๗ ราย 
     - ผาตัดแกไขความพิการปากแหวงเพดานโหว          ๑ ราย 
     - ผาตัดแกไขความพิการแผลเปนหดรั้งจากอุบัติเหตุ ๒๐ ราย 
               ไฟไหมน้ํารอนลวก 
     - ผาตัดแผลเปน       ๘ ราย 
     - ผาตัดแกไขนิ้วเกิน       ๗ ราย 
     - ผาตัดแกไขนิ้วติด        ๔ ราย 
     - ผาตัดแกไขนิ้วล็อค      ๑๖ ราย 
     - ความพิการอ่ืน                ๗  ราย 

จําแนกทางวิสัญญี ดังนี้ 
     - ผาตัดโดยการดมยาสลบ            ๕๓ ราย 
     - ผาตัดโดยการฉีดยาเขาไขสันหลัง     ๒ ราย 
     - ผาตัดโดยการฉีดยาเขาเสนประสาทท่ีมาเลี้ยงแขน  ๒ ราย 
     รวมกับการดมยา 

- ผาตัดโดยการฉีดยาชาเฉพาะท่ี           ๓๓ ราย 
   
 
 
 
 
 



-๑๒- 

 ๒) แนวทางการดําเนินงานคลินิกไรพุงคุณภาพ(DPAC  Quality) จังหวัดพัทลุง   
ป ๒๕๖๐ 

๑.เปาหมายการดําเนินงาน 
    ๑.๑ รพท./รพช. ทุกแหง     
    ๑.๒ รพ.สต.ทุกแหง   
๒.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
    ๒.๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน

คลินิกไรพุงคุณภาพ(DPAC Quality) ให รพท./รพช.  และ รพ.สต. ทุกแหง  ประมาณเดือน  ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ๒.๒ รพท./รพช.  และ รพ.สต.  ทุกแหงประเมินตนเอง(ตามแบบประเมินตนเองของ

ศูนยอนามัยท่ี ๑๒)  และสงแบบประเมินตนเอง ใหงานกลุมวัยทํางาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  สสจ.พัทลุง  
ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 

    ๒.๓ ผูรับผิดชอบงานของ สสจ. สรุปผลการประเมินตนเองของหนวยบริการทุกแหง
รายงานใหผูบริหารและผูเก่ียวของทราบ 

    ๒.๔ โรงพยาบาลทุกแหงและรพ.สต.ทุกแหง ท่ีมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี
เยี่ยม  จะตองเขารับการประเมินคลินิกไรพุงคุณภาพ( DPAC  Quality) จากคณะกรรมการระดับจังหวัดประมาณ
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับการประเมินจากคณะกรรมการจากศูนยอนามัยท่ี ๑๒  ยะลา  ประมาณเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๐      

    ๒.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดเวทีวิชาการ เพ่ือมอบโลและเกียรติบัตร
ใหกับหนวยงานท่ีมีผลการ ดําเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม(ผานการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และ
จากคณะกรรมการศูนยอนามัยท่ี ๑๒  ยะลา  ประมาณปลายป ๒๕๖๐  
 ประธาน เพ่ิมเติม การใหยา Folic Acid ปองกันความพิการได ๒ ใน ๓ ในหญิงวัยเจริญพันธ ซ่ึงในบาง
ประเทศบังคับใหมี Folic Acid ผสมอยูในอาหารดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๗.๖ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  
คปสอ.สวนใหญสงขอมูล HDC อําเภอท่ีดําเนินการไดดีข้ึน หนวยบริการท่ียังไมสงขอมูลเขา HDC คือ  โรงพยาบาล
ปากพะยูน   
    ๒) สรุปผลรายงานตัวชี้วัดท่ีใชในประเมิน คปสอ. (รพช./สสอ.) ประจําปงบประมาณ 
2559 (ต.ค.58-มิ.ย.59)   

คปสอ. คะแนน การแปรผล 

๑. เมือง 73.03 ระดับดี 

๒. กงหรา 84.52 ระดับดีมาก 

๓. เขาชัยสน 76.95 ระดับดี 

๔. ตะโหมด 64.42 ระดบัปานกลาง 

๕. ควนขนุน 73.66 ระดับดี 

๖. ปากพะยูน 71.85 ระดับดี 

๗. ศรีบรรพต 76.22 ระดับดี 

๘. ปาบอน 74.87 ระดับดี 



-๑๓- 

คปสอ. คะแนน การแปรผล 

๙. บางแกว 72.56 ระดับดี 

๑๐. ปาพะยอม 69.73 ระดบัปานกลาง 

๑๑. ศรีนครินทร 73.07 ระดับดี 

ภาพรวมจังหวัด 73.80 ระดับดี 

 สรุปขอเสนอแนะ  
๑. ขอใหขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยตัดยอดขอมูลในชวงกลางเดือนกันยายน  
๒. ขอใหเพ่ิมหลักเกณฑในผลงานเดน ของแหลงศูนยเรียนรูท่ีรองรับการศึกษาดูงาน  
๓. ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงดําเนินการจัดประกวดผลงานและ 

ประเมินผลงานตามมาตรฐานตางๆ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ไมมี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ นายสมใจ หนูฤทธิ ์ขอรายชื่อตัวแทนเขารวมประชุม การชี้แจงนโยบาย ประจําป  

๒๕๖๐ คือ นายโมทย  ฝอยทอง นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี นายจารกึ ปยวาจานุสรณ นายประจวบ รามณีย 
นายเสง่ียม ศรีทวี และนายสิลาด แกวขุนทอง 
  ๖.๒ นายสุพล ชุมพาที แจงการจัดทําโครงการศึกษาดูงานภาคตะวันออก  
ในชวงวันท่ี ๙ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  
  ๖.๓ นางนารถอนงค ประดับทรัพย แจงการแขงขันกีฬา ผูสูงอายุ ในวันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพัทลุง โดยมีงบประมาณสนับสนุน คปสอ.ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.๔ นายประภาส  สงธนู แจงยกเลิกการเปนเจาภาพการทอดกฐินของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๖.๕ นายเอกพงศ กองพงศธร  แจงยอดเงินการทอดผาปาสามัคคีของโรงพยาบาล 
ศรีบรรพต จํานวนเงินท้ังหมด ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 

 
              ส 
                                            
 

 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 

  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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