
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
วันพุธ ท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุมอางเก็บน้ําคลองปาบอน อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายธนิศ  เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๔. นายนิรันดร จันทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
๕. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) 
๖. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๗. นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
๘. นายแสนพล บุญชัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 
๙. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 

๑๐. นายเอกพงศ กองพงศธร แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๑. นายโชติ ชวยเนียม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
๑๒. นายจารกึ ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๓. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๑๔. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๕. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๖. นายสมนึก  จันทรเหมือน รก.สาธารณสุขอําเภอควนขนุน 
๑๗. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๑๘. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๑๙. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๐. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๑. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร  
๒๒. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๒๓. นางกริษฐา รักประสูติ ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๕. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๒๖. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๒๗. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๒๘. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๙. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๓๐. นายนฤพงศ ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๓๑. นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๒. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 



-๒- 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๓๓. นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๓๔. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
๓๕. นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๗. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 
๒. นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา ติดราชการ 
๓. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๔. นายโมทย  ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน,โรงพยาบาล 
ศรีบรรพต 

ติดราชการ 

๕. นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด ติดราชการ 

๖. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง
พัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นายเฉลิมชัย แปนนอย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ติดราชการ 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นางวันดี ชนะสิทธิ์  นักวิชาการสถิตชิํานาญการ 
๒. นายสมบัติ  พุมพัว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓. นางพิมลพรรณ สุวรรลิขิต หัวหนากลุมงานโรคไมติดตอ 
๔. นางกนกพร สุทธิรักษ พยาบาลชํานาญการพิเศษ 
๕. นางสุพัตรา รักเกตุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๖. นายศราวุธ พาหุพันธ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
๗. นายสัญญา สีตอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๘. นายกําธร มิตรเปรียญ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๙. นายเจิม นวบมุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

๑๐. นายสุวชัช ฉิมรักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๑. นายสมนึก จันทรเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๒. นายกําพล เมืองแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๓. นายประสพ ตราชู เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
๑๔. นายชาคริต ดําชื่น นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๕. นายพิลือ เขียวแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๖. นางสาวศรินรัตน เปราะทองคํา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๗. นางพนัชกร สงแสง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๘. นายสานิตย เพชรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๙. นางสาวนภัสสร วงศรักษา นักทรัพยากรบุคคล 



-๓- 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๒๐ นางจุรินทร เจริญผล นักวิเคราะหนโยบายแผนชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

       กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมฉายพระบรมรูป 
๓. คปสอ.ปาบอน อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้  

    “เม่ือมีโอกาสและมีงานทํา ควรเต็มใจทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแม หรือเง่ือนไขอันใด ไวให

เปนเครื่องกีดขวาง คนท่ีทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มี

ความขยัน และ ความซ่ือสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานท่ีทําสูงข้ึน” 

  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  

เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2530 

๔. เปดบรรเลงเพลง จําข้ึนใจ และเพลงเทิดพระบิดา 
๕. การมอบรถเข็นคนพิการ ใหกับโรงพยาบาลพัทลุง จํานวน ๒ คัน และโรงพยาบาลชุมชน แหงละ ๑ คน 

โดย นางลักขณา เพ็ญจันทร  รานชอปพริ้น อําเภอเมืองพัทลุง 
๖. มอบรางวัลชนะเลิศ TDE Diabetes Patient Care Team Award 2016 ประเภทโรงพยาบาลขุมชน 

สมาคมผูใหความรูโรคเบาหวานและสมาคมนักกําหนดอาหาร ไดจัดประกวด TDE  Diabetes Patient 
Care Team Award 2016  ระดับโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน และ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  โดยคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีเขารวมประกวดท่ัวประเทศ  ผลการ
ประกวด โรงพยาบาลกงหราไดรับการคัดเลือก เปนทีมชนะเลิศในการประกวด ประเภทโรงพยาบาล
ชุมชน  พรอมเงินรางวัล 40,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  นายธนิศ เสริมแกว  นายแพทยสาธารณสขจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ีประชุมมีเรื่องแจงท่ีประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ กําหนดการรับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา ในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
  มีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. หนวยแพทยจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ และจาก
โรงพยาบาลพัทลุง จัดหนวยปฐมพยาบาล จากโรงพยาบาลควนขนุน รับถุงพระราชทานจํานวน ๑,๕๐๐ ถุง  
  ๑.๑.๒ การแสดงเจตจํานงสุจริตการบริหาร ตามตัวชี้วัด ITA 
  ขอความรวมมือทุกทานทุกหนวยงาน รับทราบและถือปฏิบัติดวย มุงเนนการปลูกฝงคานิยม 
MOPH. และการประชาสัมพันธเนนกระแสสุจริต 
  ๑.๑.๓ การตรวจราชการจังหวัดพัทลุง ปงบประมาณ 2560 รอบท่ี 1  
วันท่ี 8 –10 กุมภาพันธ 2560 มีทีมตรวจราชการแบงเปน ๔ คณะ รับฟงการเสนอผลงานและการสรุปผลการ
ตรวจราชการ 
  แนวทางการตรวจเยี่ยม รพ.สต. มีการนําเสนอสภาพปญหาพ้ืนท่ี การสิ่งสนับสนุน และในสวนของ
ตัวชี้วัด มุงเนน ตัวชี้วัด PA ท่ีเปนปญหา  
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด 
  ไมมีประเด็นในสวนท่ีเก่ียวของในดานสาธารณสุข   
    



-๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  วันพุธท่ี ๔ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ หองประชุมโรงพยาบาลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๑๑ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวใน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php 
และhttp://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไข
ตอไป 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  
  ๓.๑  ประธานแจงเรื่องสืบเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๓.1.๑ ติดตามงบลงทุน  มุงเนนเรงรัดตามนโยบายและแผนการดําเนินการท่ีวางไว 
   ๓.๑.2 ติดตามงบคาเสื่อม 
  ประธาน : ติดตาม 3 ประเด็นคือ การกอหนี้ผูกพัน การสงมอบและการเบิกจาย โดยงบป ๒๕60 
ใหแลวเสร็จภายใน เมษายน ๒๕๖๐ งบ กอนป ๒๕60 ภายใน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
         ๓.๑.3 ติดตามงบดําเนินงาน ขอใหเรงรัดการดําเนินงานดวย 
                               ๓.๑.4 ความกาวหนาการดําเนินการท่ีราชพัสดุ  ขอให อําเภอเมืองพัทลุง เขาชัยสน 
ควนขนุน ตะโหมด บางแกว ปาบอน และศรีบรรพต ดําเนินการในสวนพ้ืนท่ีท่ีไมไดข้ึนทะเบียนราชพัสดุ 
 ประธาน : มีแนวทางจะเชิญธนารักษจังหวัด มาใหความรูและชี้แจงประเด็นท่ีราชพัสดุท่ียังปญหา 
                               ๓.๑.5 การสรรหาตําแหนงวาง 
 ประธาน :ไดแจงความกาวหนาการสรรหาเจาหนาท่ี ลงตําแหนงวางโดยใหกลุมงานทรัพยากร
บุคคล ไปดําเนินการ และคาดวาทุกตําแหนงจะแลวเสร็จ ภายใน มีนาคม ๒๕60   
                               ๓.๑.6 ตามติดตามผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ QOF 
 ประธาน : ขอใหหนวยงานท่ียังไมผานเกณฑขอใหรีบดําเนินการดวย และในการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก ขอใหเพ่ิมแนวทางและศักยภาพในการคัดกรองดวย 
       ๓.๑.๗ การดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 
  ประธาน : อําเภอปากพะยูนมีแนวโนมสูงข้ึน ในกรณีเกิด 2 nd ของการเกิดโรคไขเลือดออก ให
ยอนมองถึงประสิทธิภาพในการควบคุมปองกันโรคดวย 
  สําหรับการเฝาระวังปองกันโรคเลปโดสไปโรซีส ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีผูปวยจํานวน ๕ ราย 
แพรกระจายใน ๕ อําเภอ  
 ประธาน : ขอใหแตละอําเภอดําเนินการบริหารจัดการดานเวชภัณฑ ในการเฝาระวังปองกันโรค
ดวย 
  ๓.๑.๘ ติดตามคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม 
       ๓.๑.๙ การนําเสนอผลงานเดน คนดีศรีระบาด โดย นายสมัคร บัวบาน  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

    ไมมี 
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 
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  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 
      ๔.๓.๑ การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาใหครอบคลุม ๑๐๐ % 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ นําเสนอมีรายละเอียดดังนี้  
    ๔.๔.๑ หนวยบริการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ๑. มิติดานการจัดเก็บ
รายไดคารักษาพยาบาลสิทธิตาง ๆ ๒. มิติดานการเงิน ๓. มิติดานพัสดุ ๔. มิติดานบัญชีและงบการเงินและ  
๕. มิติดานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 254๔  
    แนวทางการดําเนินงาน มีการจัดทําแบบประเมินตนเอง ลงประเมินหนวยงาน มีการ
วิเคราะหผลการประเมินระบบการควบคุมภายในหากผลการประเมินไมผานเกณฑรอยละ ๘๐ ใหจัดทําแผน
รองรับการประเมิน และมีการจัดทําแผนการดําเนินการ 
  ประธาน : ขอใหมุงเนนเรื่องเกณฑคุณภาพดวย และ แผน planfin ตามเกณฑไมเกินรอยละ ๕ 
ท้ังรายรับ รายจาย แยกเปนรายเดือน ขอใหผูเก่ียวของติดตามควบคุมกํากับทุกเดือนดวย 
      มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
      ไมมี   
      

   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
     ไมมี 
   ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
        ๑) รายงานสถานการณโรค จังหวัดพัทลุงท่ีประชุมมีดังนี้ 
       - โรคติดตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

ลําดับ โรค จํานวนปวย 

๑. Diarrhoea 10120 
๒. D.H.F,Total(26,27,66) 1445 
๓. Pneumonia 1432 
๔. H.conjunctivitis 884 
๕. Influenza 634 
๖. Chickenpox 585 
๗. Hand,foot and mouth disease 529 
๘. S.T.D.,total(37-41,79-81) 403 
๙. Food Poisoning 173 

๑๐. Scrub Typhus 108 
๑๑. Leptospirosis 72 

 

  แนวทางการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา สิ่งท่ีดีคือมีระบบการเตือนรวดเร็ว ขอความรวมมือ
ทุกหนวยบริการสงขอมูล รายงาน ๕๐๖ ดวย สืบเนื่องจากในปท่ีผานมา บาง รพ.สต. มีการสงขอมูลรายงาน 
๕๐๖ นอยมาก หรือไมมีการจัดสงขอมูล ๕๐๖  
      มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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    - สถานการณโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 25๖๐ ประเทศไทย (ขอมูลจากระบบ
รายงานการเฝาระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา (ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๔ มกราคม 25๖๐) 
     ระดับประเทศไทย มีจํานวนผูปวย 16,764 รายมีอัตราปวย 25.62 ตอ
ประชากรแสนคน จํานวนผูปวยเสียชีวิต 20 ราย ภาคใต มีจํานวนผูปวย 8,901 ราย มีอัตราปวย 96.23 ตอ
ประชากรแสนคน จํานวนผูปวยเสียชีวิต 14 ราย เขตสุขภาพท่ี 12 มีจํานวนผูปวย 7,418 ราย มีอัตราปวย 
152.46 ตอประชากรแสนคน จํานวนผูปวยเสียชีวิต 14 ราย และจังหวัดพัทลุง มีจํานวนผูปวย 768 ราย มี
อัตราปวย 147.25 ตอประชากรแสนคน จํานวนผูปวยเสียชีวิต 1 ราย 
     สถานการณโรคไขเลือดออก จ.พัทลุง (1 ม.ค. – ๓๐ ม.ค. 25๖๐) ในภาพรวม 
อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมีแนวโนมลดลง อําเภอท่ีมีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมากท่ีสุดคืออําเภอเมือง
พัทลุง คิดเปนอัตราปวย ๕๑.๑ ตอแสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอเขาชัยสน คิดเปนอัตราปวย ๓๕.๕ ตอแสน
ประชากร และอําเภอปากพะยูน คิดเปนอัตราปวย ๒๗.๓ ตอแสนประชากร 
    อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก จําแนกตามกลุมอายุ (1 ม.ค. – ๓๐ ม.ค. 25
๖๐) พบวากลุมอายุ 10 – 14 ป มีอัตราปวยมากท่ีสุด 114.3  ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุ 5 – 
9 ป 61.0  ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 15 – 24 ป ๕๓.๘ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 0 – 4 ป ๒๒.๖ 
ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ ๒5 – 34 ป ๑๙.๕ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ ๔5 – ๕4 ป ๑๔.๖ ตอ
ประชากรแสนคน กลุมอายุ ๓5 – ๔4 ป ๗.๒ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 55 – 64 ป ๓.๙ ตอประชากรแสน
คน  และ กลุมอายุ 65  ปข้ึนไป ๓.๓ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 
    ตําบลท่ีมีอัตราปวยโรคไขเลือดออกมากกวา ๓๐ ตอแสนประชากรแยกราย
ตําบล สะสม ป  2560 (1 – 30 มกราคม ๒๕60) มีจํานวน ๒๐ ตําบล มีดังนี้ ตําบลพญาขัน รองลงมาคือ ตําบล
ทามิหรํา ตําบลลําปา ตําบลดอนทราย ตําบลทะเลนอย ตําบลนาโหนด ตําบลหารเทา ตําบลหานโพธิ์ ตําบลทาแค 
ตําบลปาบอน ตําบลคูหาสวรรค ตําบลควนขนุน ตําบลดอนประดู ตําบลนาทอม ตําบลเขาชัยสน ตําบลควน
มะพราว ตําบลชัยบุรี ตําบลลําสินธุ ตําบลพนมวังก และตําบลหนองธง ตามลําดับ    
    ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเมืองพัทลุง (1 ม.ค. ถึง 30 ม.ค. 25๖๐) จํานวน 
65 ราย อัตราปวย 51.8 ตอแสนประชากร  ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลงเล็กนอย เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา
ตําบลพญาขันมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตําบลทามิหรํา ตําบลลําปา ตํานาโหนด และตําบลทาแค  ตามลําดับ มีอัตรา
ปวยมากกวา ๕๐ ตอแสนประชากร 
    ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเขาชัยสน (1 ม.ค. ถึง 30 ม.ค. 25๖๐) จํานวน 16 
ราย อัตราปวย 35.5 ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบลหานโพธิ์ 
ควนขนุนและ ตําบลเขาชัยสน  มีอัตราปวยมากกวา ๓๕ ตอแสนประชากร 
    ผูปวยไขเลือดออก อําเภอปากพะยูน (1 ม.ค. ถึง 30 ม.ค. 25๖๐) จํานวน 14 
ราย อัตราปวย 27.3 ตอแสนประชากรซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบลดอน
ทราย ตําบลหารเทา ตํานาประดู และ ตําบลเกาะหมาก มีอัตราปวยมากกวา ๒๗ ตอแสนประชากร 
    หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 
วัน แยกเปนรายอําเภอมีดังนี้ อําเภอเขาชัยสน หมูท่ี ๕ อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลคูหาสวรรค มีจํานวน 1 ชุมชน 
ตําบลชัยบุรี หมูท่ี ๑๑ ตําบลทาแค หมูท่ี ๗  และตําบลพญาขัน หมูท่ี ๕ และหมูท่ี ๙  อําเภอปากพะยูน คือ ตําบล
ดอนประดู หมูท่ี ๙ และตําบลหารเทา หมูท่ี ๔ และหมูท่ี ๖ อําเภอปาบอน คือ ตําบลปาบอน หมูท่ี  ๓ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
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สถานบริการสงขอมูล 43 แฟม เขา HDC สสจ.พัทลุง ประจําสัปดาหท่ี 1-4 ตอเนื่องท้ัง 4 สัปดาห สถานบริการท่ี
สงขอมูล 43 แฟม ครบทุกหนวยบริการ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๒) สรุปคุณภาพขอมูล 43 แฟม (SIS) มีผลงานคิดเปนรอยละ 99.๙๕   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๓) ตรวจสอบการบันทึกขอมูลเบื้องตน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔) ความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด MOU ๓๗ ตัวชี้วัด ไตรมาส ๑ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๗.3 กลุมงานประกันสุขภาพ โดย กิติศักดิ์  เมืองหนู นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สรุปรายรับงบ OP PP เหมาจายรายหัวป 60  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
           ๒) รายงานสถานะทางการเงิน การคลังไตรมาส 1 ประจําป ๒๕60  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
           ๓) การจัดทําแผนประมาณการรายได ควบคุมคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัด
พัทลุง (planfin)  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
           ๔) สรุปความกาวหนาการเรงรัดลงทะเบียนสิทธิ UC ในประชากรท่ีใชสิทธิในจังหวัดอ่ืน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๗.๔ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
    ๑) รายงานการเบิกจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ไมมี 
     

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอการพิจารณาคาตอบแทน และ
ขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร  
 มติท่ีประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานบริหารท่ัวไป) 
 6.2 กลุมงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย เพชรสุวรรณ นําเสนอการพิจารณาอนุมัติจาง
ลกูจางชั่วคราว (กรรมการเฉพาะงาน) 
 ประธาน : ขอใหนําเสนอตาราง FTE เพ่ิมเติมดวย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานทรัพยากรบุคคล) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น. 
 

 
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 

  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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