
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุมเทศบาลตาํบลควนขนุน อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายธนิศ  เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๔. นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๗. นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
๘. นางสุพัตรา   รักเกตุ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 
๙. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 

๑๐. นายโมทย  ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน,โรงพยาบาล 
ศรีบรรพต 

๑๑. นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๒. นายสุธีรวิทย สุขนวล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
๑๓. นายจารกึ ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๕. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๖. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร 
๑๗. นายอําพล  แกวเก้ือ รก.สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๑๘. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๑๙. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๒๐. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๑. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๒. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๒๓. นางกริษฐา รักประสูติ ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๕. นางไพลิน  ฆังครัตน แทน 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 



-๒- 

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

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร จนัทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๓. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๔. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอควนขนุน  ติดราชการ 
๕. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง

พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นายเฉลิมชัย แปนนอย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ติดราชการ 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นายสมบัติ  พุมพัว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๒. นางพิมลพรรณ สุวรรลิขิต หัวหนากลุมงานโรคไมติดตอ 
๓. นายสัญญา สีตอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๔. นายเจิม นวลมุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๕. นายสมนึก จันทรเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๖. นายโชติ ชวยเนียม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๗. นางสาวละมัย พรหมทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
๘. นายสมัคร  บัวบาน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๙. นายสานิตย เพชรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๐. นายเลอศักดิ์ จันทรนอย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น.  
 

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

    “การทําความดีนั้น แมจะไมมีใครรูเห็น แตก็จําเปนตองทํา เพ่ือใหผลดีท่ีเกิดข้ึนยิ่งเพ่ิมพูนและ
แผขยายกวางออกไป เปนประโยชนเปนความเจริญม่ันคงท่ีแท แกตน แกสวนรวม ตลอดถึงชาติบานเมือง
พรอมทุกสวน ขาราชการทุกคนจึงตองตั้งใจใหหนักแนนเท่ียงตรง ท่ีจะกระทําความดีท้ังในการประพฤติ
ตนและการปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะเสียสละ โดยไมหวั่นไหวยอทอตออุปสรรคปญหา หรือความ
ลําบากเหนื่อยยาก” 



-๓- 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องใน
วันขาราชการพลเรือน  1 เมษายน 2553 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันท่ี 31 มีนาคม พุทธศักราช 
2553  
 ๔)  เปดบรรเลง เพลงจําข้ึนใจ และเพลงเทิดพระบิดา(คปสอ.ควนขนุน) 
 ๕)  วีดิโอสื่อสาร คานิยม MOPH (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พัทลุง)  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑  นายธนิศ เสริมแกว  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบหมายใหนายสุนทร คงทองสังข 
เปนประธานในท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี ๑ – ๔ (วาระท่ี ๔.๖) และประธานมีเรื่องแจงท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ขอขอบคุณทุกทานในการรับการตรวจราชการ ในวันท่ื ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และ
การประกวด อสม.ระดับภาคใต วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด 
  ไมมี   
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพุธ ท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตน
ไป ณ หองประชุมอางเก็บน้ําคลองปาบอน อําเภอปาบอน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอย
แลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๘ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php และhttp://
๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไขตอไป 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ แกไขรายงานคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
คือ นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา และ นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลตะโหมด แกไขเปนคณะกรรมการผูมาประชุม   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  
  ๓.๑  ประธานแจงเรื่องสืบเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๓.1.๑  การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานเดน เรื่องกระบวนการเฝาระวังภาวะซีด
ในหญิงตั้งครรภ(Anemia Model) โดย คปสอ.กงหรา 
 ประธาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ นําแนวทางเพ่ือขยายเปนแนวทางในการดําเนินการดวย  เปนแนวทาง
ในการดูแลการตั้งครรภเชิงรุก   
   ๓.๑.2 ความกาวหนาท่ีราชพัสดุ ไดประชุมรวมกับกรมธนารักษ ในการใชท่ีราชพัสดุของ
หนวยราชการ ตองดําเนินการใหถูกตอง โดย สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ยินดีใหขอมูล ในวันท่ี ๔ เม.ย. 
๒๕๖๐ โดยจะดําเนินการแกปญหาแตละหนวยงาน 
   ๓.๑.๓ การงสรรหา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ของโรงพยาบาลควนขนุน ใหมีการรับ
โอน และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ของ สสจ.พัทลุง มาปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางแกว ใหมีการรับจาก
บัญชีผูสอบแขงขัน 
   ๓.๑.๔ แนวทางการดําเนินงาน  ๔๓ แฟม  โดยขอความรวมมือ สสอ.ทุกแหงในการ
ติดตามการดําเนินงานดวย โดยในภาพรวมคิดเปนรอยละ 99.974  
   รพช. ในภาพรวมผานเกณฑ แตอีก ๕ หนวยบริการท่ีเปาหมายยังไมถึง ๙๙.๙๕  คือ 
รพ.ควนขนุน  รพ.พัทลุง  
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   ๓.๑.๔ นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอนขอสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  เรื่องการเยี่ยวยา การลดอัตราเงินเดือนเจาหนาท่ี  ประธานใหกลุมงานทรัพยากรบุคคล ศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติม และนําเสนอในท่ีประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

   นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง นําเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง พัฒนารูปแบบการพนสารเคมีของเจาหนาท่ีในการกําจัดยุงพาหะนําโรคไขเลือดออก จังหวัด
พัทลุง ขอความรวมผูเก่ียวของและ สสอ. ทุกแหง ในการตอบแบบสอบถาม และใหสงแบบสอบถามใหกับกลุมงาน
ควบคุมโรค สสจ.พัทลุง ภายในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดวย โดยมีแบบประเมินตนเอง ใหความรู และการทดสอบ
เพ่ือนําไปใชกับพ้ืนท่ีจริง 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 
     ไมมี 

   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ นําเสนอมีรายละเอียดดังนี้  
     ๔.๑.๔ แนวทางขับเคลื่อนหนวยงานคุณธรรม ป 2560 การสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก บูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย (อําเภอคุณธรรม) เนนการขับเคลื่อนใหบุคลากรสามารถ
ขับเคลื่อนไปพรอมกับคานิยมองคกร คือ MOPH เพ่ือสรางบุคลากรสาธารณสุข ใหมีจิตใจท่ีดีงาม อดทนอดกลั้น ให
เห็นถึงความสําคัญของการสรางนวัตกรรมใหมๆ ดูแลใสใจประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลางและมีธรรมาภิบาล 
สอดคลองเปาหมายของกระทรวง “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน    
    กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนในการพัฒนาหนวยงานบริการทุกแหงในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศเปน “โรงพยาบาลคุณธรรม” และ “หนวยงานคุณธรรม” เพ่ือนอมเกลา ถวายความ
จงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือทางสายกลาง มีเหตุผล ตามกฎหมาย หลักวิชา หลักคุณธรรม จริยธรรมตามวิชาชีพ และ ไมกระทบตอ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายในการดําเนินงาน คือ 1.ประชาชนสุขภาพดี และไดรับบริการดาน
สุขภาพท่ีดีท่ีสุด 2.เจาหนาท่ีมีความสุขในการทํางานและบริการแกประชาชน 3.ระบบสุขภาพยั่งยืนโดยมีธรรมาภิบาล
ในการบริการและบริหารท่ีมีคุณธรรม 4.บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพควบคูกับคุณธรรม  
    การขับเคลื่อน หนวยงานคุณธรรม จาก ๗๐ หนวยงาน เปน ๑๐๐ หนวยงาน และมี
เปาหมายครอบคลุมในปงบประมาณ ๒๕๖๔ และการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีเปาหมาย ขยายการ
ดําเนินงาน ท่ียังดําเนินการไมครบ ในระดับหนวยงาน  สสอ. รพช. รพ.สต. ปงบประมาณ ๒๕๖๔ เกณฑการประเมิน
อยูในระดับ ๕ และมุงเนนการขับเคลื่อน MOPH ไป พรอมๆ กัน 
      มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
      นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน  ขอเชิญรวมทอดผา
สามัคคี 999 โรงพยาบาลเขาชัยสน ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ประธาน ขอเรียนเชิญทุกทานดวย ในการรวมบุญ รวมกุศล 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 



-๕- 

 

   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ประธานทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม  
    ๔.๖.๑ นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด ขอหารือท่ีประชุมเพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินงาน เรื่องการใชจายเงินงบประมาณ PP ขอ ๓.๓ และ ๓.๔ (เงินคาบริการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคท่ีมีความตองการใชบริการเดนชัด (P&P Expressed Demand) จายแบบเหมาจายรายหัวตาม
จํานวนหัวประชากร) 
  นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย ชี้แจงเรื่องการใชจายเงินงบประมาณ PP ของแตละ คปสอ. ขอใหเขียน
โครงการท่ีอยูแผนงานโครงการของ คปสอ.แตละแหง โดยผานมติของ คปสอ. เพ่ืออนุมัติโครงการ   
  นายสุนทร คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ใหขอเสนอแนะ เรื่องเงินบํารุง
หนวยบริการยืมขาดได โดยนําผลผลิตนํามาแลก โดยมีการติดตามควบคุมกํากับดวย  
  โดยสรุป หลักเกณฑการโอนเงินดังกลาว ตองไมถูกบังคับในเบี้องตน การดําเนินการของอําเภอไหน 
ตัดโอนให สสอ. ขอใหดําเนินการตอไปได แลวแตละหนวยบริการจะดําเนินการเอง  แนวทางใหโอนเงินใหกับ 
รพ.สต.สามารถโอนไดเลย โดยจัดทําโครงการ เสนอมายังโรงพยาบาล และ แนวทางการโอนเงินใหกับ สสอ.ขอให
ใชแนวทาง โดยจัดทําโครงการมายังโรงพยาบาล เพ่ือเบิกจายเงินตอไป 
  ประธาน: ขอใหทําหนังสือหารือ ไปยัง สปสช. และกระทรวงโดยผานทางผูตรวจราชการ  โดยขอใหชี้แจง
เอกสารเปนลายลกัษณอักษร หนังสือออกไมเกิน ๑ สัปดาห  
  ๒.นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน หารือเรื่อง การสรรหา ผอ.รพ.สต.แนวทางให
เปนแนวทางเดียวกันหรือไม  
 ประธาน : คณะกรรมการ กวป.จะดําเนินการกาวลวง อนุกรรมการพิจารณาการสรรหา ไมได 
กระบวนการในการสรรหา ข้ึนอยูกับแนวทางในการบริหารจัดการของอนุกรรมการ โดยดุลพินิจของกรรมการใน
ชุดนั้นๆ ไมสามารถมีมติเปนการถาวรได 
    

   ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
        ๑) รายงานสถานการณโรค จังหวัดพัทลุงท่ีประชุมมีดังนี้ 
    - สถานการณโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 25๖๐ ประเทศไทย (ขอมูลจากระบบ
รายงานการเฝาระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา (1 มกราคม 2560 – 20 กุมภาพันธ 2560) 
     ระดับประเทศไทย มีจํานวนผูปวย 4,058 รายมีอัตราปวย 6.20 ตอประชากร
แสนคน จํานวนผูปวยเสียชีวิต ๖ ราย ภาคใต มีจํานวนผูปวย 2,693 ราย มีอัตราปวย 29.11 ตอประชากรแสน
คน จํานวนผูปวยเสียชีวิต ๕ ราย เขตสุขภาพท่ี 12 มีจํานวนผูปวย 2,175 ราย มีอัตราปวย 44.70 ตอประชากร
แสนคน จํานวนผูปวยเสียชีวิต ๕ ราย และจังหวัดพัทลุง มีจํานวนผูปวย ๘๕๓ ราย มีอัตราปวย ๕4.2๖ ตอ
ประชากรแสนคน ไมมีผูปวยเสียชีวิต  
     สถานการณโรคไขเลือดออก จ.พัทลุง (1 ม.ค. – ๒๐ ก.พ. 25๖๐) ในภาพรวม 
อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมีแนวโนมลดลง อําเภอท่ีมีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมากท่ีสุดคืออําเภอเมือง
พัทลุง คิดเปนอัตราปวย ๑๐๙.๒ ตอแสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอปากพะยูน คิดเปนอัตราปวย ๗๒.๒  
ตอแสนประชากร และอําเภอเขาชัยสน คิดเปนอัตราปวย ๖๔.๔ ตอแสนประชากร 
 



-๖- 

    อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก จําแนกตามกลุมอายุ (1 ม.ค. – ๒๐ ก.พ. 25
๖๐) พบวากลุมอายุ 10 – 14 ป มีอัตราปวยมากท่ีสุด ๒๑๕.๙  ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุ 5 – 
9 ป ๑๓๑.๑ ตอประชากรแสนคน และ กลุมอายุ 15 – 24 ป ๙๑.๔ ตอประชากรแสนคน  
    ตําบลท่ีมีอัตราปวยโรคไขเลือดออกมากกวา ๙๐ ตอแสนประชากรแยกราย
ตําบล สะสม ป  2560 (1 ม.ค. – ๒๐ ก.พ. 25๖๐) มีจํานวน ๒๐ ตําบล มีดังนี้ ตําบลพญาขัน รองลงมาคือ  
ตําบลลําปา ตําบลนาโหนด ตําบลหารเทา ตําบลดอนประดู ตําบลทะเลนอย ตําบลคูหาสวรรค ตําบลชัยบุร ีตําบล
ทามิหรํา ตําบลหานโพธิ์ และตําบลทาแค ตามลําดับ    
    ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเมืองพัทลุง (1 ม.ค. – ๒๐ ก.พ. 25๖๐) จํานวน 
๑๓๘ ราย อัตราปวย 5๔.๓ ตอแสนประชากร  ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง  เม่ือจําแนกรายตําบลท่ีมีอัตราปวย
โรคไขเลือดออกมากกวา ๙๐ ตอแสนประชากร พบวาตําบลพญาขัน มีอัตราปวยมากท่ีสุด คือ ๒๕๘.๗ ตอแสน
ประชากร  รองลงมาคือตําบลลําปา  ตํานาโหนด ตําบลคูหาสวรรค  ตําบลชัยบุรี และ ตําบลทามิหรํา ตามลําดับ   
    ผูปวยไขเลือดออก อําเภอปากพะยูน (1 ม.ค. – ๒๐ ก.พ. 25๖๐) จํานวน 
จํานวน 36 ราย อัตราปวย 70.18 ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบลท่ีมีอัตรา
ปวยโรคไขเลือดออกมากกวา ๙๐ ตอแสนประชากร  พบวา ตําบลหารเทา มีอัตราปวยมากท่ีสุด คือ ๑๖๐.๗ ตอ
แสนประชากร และ ตําบลดอนทราย มีอัตราปวย ๑๕๓.๔ ตอแสนประชากร 
    ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเขาชัยสน (1 ม.ค. – ๒๐ ก.พ. 25๖๐) จํานวน 29 
ราย อัตราปวย 64.4  ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบลท่ีมีอัตราปวยโรค
ไขเลือดออกมากกวา ๙๐ ตอแสนประชากร  พบวา ตําบลหานโพธิ์ มีอัตราปวยมากท่ีสุด คือ ๙๒ ตอแสนประชากร 
    หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 
วัน และหมูบานท่ีมีแนวโนมควบคุมโรคไมได แยกเปนรายอําเภอมีดังนี้ อําเภอเขาชัยสน คือ ตําบลควนขนุน หมูท่ี 
๘ และตําบลหานโพธิ์ หมูท่ี ๒ อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลตํานาน หมูท่ี ๑๑  ตําบลนาโหนด หมูท่ี ๓ ตําบลพญา
ขัน หมูท่ี ๕ และตําบลลําปา และหมูท่ี ๗  อําเภอควนขนุน คือ ตําบลพนางตุง หมูท่ี ๔ อําเภอบางแกว คือ ตําบล
นาปะขอ หมูท่ี ๑๓ และ อําเภอปากพะยูน คือ ตําบลหารเทา หมูท่ี ๙  
 ไขเลือดออกโดยสรุป  ขอใหดําเนินการเฝาระวังโรคอยางตอเนื่องดวย คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขา
ชัยสน อําเภอปากพะยูน  และอําเภอท่ีตองมีการติดตามอยางตอเนื่อง คืออําเภอควนขนุนและอําเภอบางแกว  
เชน การประชุม war room และขอใหผูเก่ียวของติดตามประเมินการดําเนินงาน รพ.สต.ดวย   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
    - สถานการณ โรคเลปโตสไปโรสิส  มีจํ านวน ผูป วย เลปโตสไปโรสิส  
ป 2560 (1 ม.ค. ถึง 20 ก.พ. 25๖๐) จํานวน 20 ราย อัตราปวย 3.8 ตอแสนประชากร มีผูปวยเสียชีวิต
จํานวน ๑ ราย อัตราปวยเลปโตสไปโรสิส แยกรายตําบล อัตราปวยโรคเลปโตสไปโรสิสมากกวา ๑๐ ตอแสน
ประชากรแยกรายตําบล สะสม ป 2560 (1 – 20 ก.พ. 2560) คือ อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลลําปา ตําบลปราง
หมู ตําบลรมเมือง และตําบลตํานาน อําเภอปาพะยอม คือตําบลลานขอย อําเภอตะโหมด คือตําบลคลองใหญ 
อําเภอควนขนุน คือตําบลโตนดดวน ตําบลพนมวังก และตําบลควนขนุน อําเภอกงหรา ตําบลกงหรา ตําบลคลอง
เฉลิม และตําบลชะรัด 
     แนวทางดําเนินการตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส 
 โดยใชหลักการดังนี้(4E + 2C) 
  Early detection คนหาผูปวย โดยใชเครือขายสถานีอนามัย และ อสม.  
  Early Diagnosis การวินิจฉัยใชหลักประวัติลุยน้ํา ไขสูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกลามเนื้อ  
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  Early Treatment การรักษาเบื้องตนโดยเร็ว Doxycycline (100 mg) 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
เชา - เย็น นาน 5–7 วัน การสงตอผูปวยโดยดวนถาผูปวยรูสึกไมดีข้ึนภายใน 3 วัน หรือ ความดันโลหิต ≤ 90 
/60 mmHg. หรือ อัตราการหายใจ ≥ 24 ครั้งนาที  รวมไปถึงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
  Early Control สอบสวนทุกราย ปองกันควบคุม เฝาระวังผูปวยรายอ่ืน 
  Coordination ประสานปศุสัตวและเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว   การทําลาย
แหลงรังโรค 
  Community involvement สรางพลังชุมชนใหตระหนักถึงอันตราย การเฝาระวังปองกัน และ
ควบคุมโรค 
 ประธาน : เปนชวงระยะเวลาการระบาดของโรค จนถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ โดยเนนย้ําการเฝาระวัง
ไมใหมีการเสียชีวิตเพ่ิม 
    - ผลการดําเนินงานโรควัณโรค มีมาตรการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
    ๑. เรงรัดการคนหาผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวยในกลุมเสี่ยงเปาหมาย 
     1.1 ประชากรกลุมเสี่ยงเปาหมายท่ีไดรับการคัดกรองเชิงรุกดวย การ
ถายภาพรังสีทรวงอก  
     1.2 ผูปวยท่ีมีประวัติการรักษาวัณโรคมากอนมีผลตรวจทดสอบความ
ไวตอยาวัณโรค 
    ๒. ดูแลรักษาผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวยตามมาตรฐานใหหายและกินยาครบ 
     2.1 ผูปวยวัณโรคมีอัตราการขาดยาลดลง 
     2.2 ผูปวยวัณโรคมีอัตราการตายลดลง 
 คาเปาหมายในการดําเนินการของจังหวัดพัทลุง คิดเปนอัตรา ๑๗๑ ตอประชากรแสนประชากร(๘๙๒ 
ราย) มีจํานวนกลุมเปาหมายจํานวนผูปวยจํานวนรอยละ 80 (๗๑๔ ราย)  เปาหมายป 2561-2564 เพ่ิมข้ึน ป
ละรอยละ 2.5  การดําเนินงานในกลุมเสี่ยงเปาหมายคือ ผูสัมผัสโรค ผูปวยเบาหวาน ผูติดเชื้อ HIV  ผูสูงอายุ
แรงงานขามชาติ และผูท่ีอยูในเรือนจํา ในกรณีผูปวยเสียชีวิต คืออําเภอศรีบรรพต อําเภอเมืองพัทลุง  ในกลุม
ผูปวย HIV ผูสูงอายุ และผูปวยโรคเบาหวาน แนวทางดําเนินการใหสําเร็จคือ คนหาเร็ว รักษาเร็ว 
 กรอบการบริหารงบกองทุนวัณโรค 2560 ของ สปสช. คือผลสําเร็จการรักษา มีเงินสนับสนุน 2,000
บาท สนับสนุนงบในการติดตามเยี่ยมในระยะเขมขน 
 ประธาน : ขอใหดําเนินการคัดกรองผูปวยรายใหม ใหมีความครอบคลุมมากข้ึน แยกหนาท่ีการคัดกรอง  
และการรักษาเชิงรุก โดยใชแนวทางการประสานงาน ติดตามรวมกัน โดยใชทีม รพ.สต.และภาคีเครือขาย โดยเริ่ม
การคัดกรองจากกลุมเสี่ยงใน ๖ กลุมหลัก  ขอใหดําเนินการอยางเต็มท่ี  
 

  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
สถานบริการสงขอมูล 43 แฟม เขา HDC สสจ.พัทลุง ประจําสัปดาหท่ี 1-4 ตอเนื่องท้ัง 4 สัปดาห ทุกสถาน
บริการท่ีสงขอมูล 43 แฟม ครบทุกหนวยบริการ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๒) สรุปคุณภาพขอมูล 43 แฟม (SIS) มีผลงานคิดเปนรอยละ 99.๙๕   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๓) การติดตามงบคาเสื่อมปงบประมาณป ๖๐ และ กอนป ๖๐ ของ สสอ.รพช.  
การกอหนี้ผูกพัน การตรวจรับ การเบิกจาย ขอใหดําเนินการตามกําหนดเวลาดวย            
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 ประธาน : ปญหาของ งบประมาณ ๑๐%  ยังไมโอนจาก สปสช. การดําเนินงานของสิ่งกอสรางบาง
รายการอาจใชระยะเวลานาน และมีการดําเนินการจัดซ้ือพัสดุพรอมกัน ทําใหดําเนินไดลาชา การแกปญหาของ 
รพ.พัทลุง มีแนวทางแยกเปนประเภทของรายการพัสดุ 
 กอหนี้ ตน มี.ค. ขอใหเรงรัด ในการตรวจรับและการเบิกจายดวย งบกอนป ๖๐ ใหขยายเวลาใน
การดําเนินงานอีก ๑ เดือน โดยสวนใหญมีการดําเนินการไปแลว 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  ๔.๗.3 กลุมงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย  เพชรสุวรรณ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) Timeline การใช Happinometer and HPI   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๗.4 กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดย นางอารีย  ชูแกว นําเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 
   ๑)  แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1  พ.ศ.2560 – 2564   
 มีแนวทางจัดทําแผนพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมาย การใชยา  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๒) มูลคาการใชยาสมุนไพร ในจังหวัดพัทลุง ภาพจังหวัด 1.๕๘ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๓) ขอมูลรอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
ภาพจังหวัด ๑๔.๕๘  อําเภอท่ีมีผลงานมากท่ีสุดคือ อําเภอกงหรา และนอยท่ีสุดคือ อําเภอปาพะยอม ขอความ
รวมมือแพทยแผนปจจุบัน และเจาหนาท่ี รพ.สต. ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ประธาน : ขอใหจัดทํามาตรการและนําเสนอในท่ีประชุมในครั้งตอไป  ขอชื่นชมอําเภอกงหรา ให
ดําเนินการถอดบทเรียนความสําเร็จดวย ใหเสนอผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาดวย โดยสรุปเปนรายไตรมาส 
 นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
เพ่ิมเติม จากมาตรการในการซ้ือรวม  ทําใหมูลคายา ลดลง ประมาณรอยละ 30 
  

 ๔.๗.๕ กลุมงานสงเสริมสุขภาพโดย นางสุวรรณา พัฒนพงศ นําเสนอรายละเอียดดังนี้  
  ๑)  โครงการสาวไทยแกมแดงมีลูกเพ่ือชาติดวยวิตามินแสนวิเศษตามนโยบายการสงเสริมการ
เกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ    
  ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินงานสงเสริมสาวไทยแกมแดงมีลูกเพ่ือชาติดวยวิตามินแสน
วิเศษตามนโยบายสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ (มติ ครม.๑๘ ตค.๕๙) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเตรียมความพรอมใหหญิงวัยเจริญพันธุมีสุขภาพดีมีความพรอมในการตั้งครรภท่ีมีคุณภาพตามนโยบายสงเสริม
การเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนใหมีโภชนาการท่ีดี ไดรับอาหารครบ ๕ หมูตามหลัก
โภชนาการ เนนอาหารอุดมดวยธาตุเหล็กและผักผลไมอุดมดวยโฟเลตควบคูกับการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
รวมกับการไดรับยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกสัปดาหละครั้ง ซ่ึงกรมอนามัยไดจัด kick off แถลงขาวเม่ือวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และรณรงคมีบุตรเม่ือพรอมในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีการแจกวิตามินแสนวิเศษ พรอม
แผนพับความรูใหแกคูสมรสท่ีมาจดทะเบียนพรอมกันท่ัวประเทศ โดยดําเนินการศูนยอนามัยละ ๑ อําเภอ 
 สิ่งท่ีจะตองดําเนินการ 
  ๑.สื่อสารใหหนวยงานยอย/สถานบริการรับทราบ สนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธองค
ความรูขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และการเตรียมตัวกอนตั้งครรภผานชองทางสื่อ
สาธารณะ สิ่งพิมพ แผนพับ เอกสารคูมือตางๆ 
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  ๒.หนวยบริการสาธารณสุขทุกแหงจัดบริการตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็กตามชุดสิทธิ
ประโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตั้งแตกอนสมรส กอนตั้งครรภ คลอด หลังคลอด การดูแลและจายวิตามิน
เสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิกใหหญิงวัยเจริญพันธุอายุ ๒๐-๓๔ ปทุกคนท่ีตั้งใจและวางแผนจะมีลูกกินสัปดาหละ ๑ 
เม็ด กอนตั้งครรภอยางนอย ๑๒ สัปดาหอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง(จะชวยลดภาวะพิการแตกําเนิดของทารกได) 
  ๓.สถานบริการสํารวจและจัดเก็บขอมูลหญิงวัยเจริญพันธุอายุ ๒๐-๓๔ ปท่ีพรอมจะมีลูก และ
บันทึกการไดรับ/การกินวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๒)  แจงรายชื่อโรงพยาบาลท่ียังไมผานเกณฑมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 
   ๑. โรงพยาบาลปาพะยอม แผนประเมินวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
   ๒. โรงพยาบาลบางแกว แผนประเมินวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
   ๓. โรงพยาบาลปาบอน แผนประเมินวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
   ๔. โรงพยาบาลศรีบรรพต แผนประเมินเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ๕. โรงพยาบาลศรีนครินทรแผนประเมินเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ๖. โรงพยาบาลพัทลุง ประเมินโดยศูนยอนามัยท่ี ๑๒ ยะลา 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๓) การสํารวจเครื่องชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง/วัดความยาวเด็กปฐมวัย   
   ตามท่ีคณะตรวจราชการไดใหขอเสนอแนะในการตรวจราชการรอบท่ี ๑ ประเด็น
ตัวชี้วัดรอยละของเด็ก ๐-๕ ปสูงดีสมสวน (ไมนอยกวารอยละ ๕๑) ใหมีการจัดหาและปรับอุปกรณท่ีมีอยูให
ถูกตอง สสจ.พัทลุงไดจัดทําหนังสือแจงใหสถานบริการสํารวจเครื่องชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง/ความยาวเด็ก รวบรวม
เปนขอมูลของอําเภอ เพ่ือใหแตละ คปสอ.วางแผนในจัดหาอุปกรณท่ีถูกตองและไดมาตรฐาน ใหครบทุกสถาน
บริการตอไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๗.๖ กลุมงานประกันสุขภาพ โดยนางไพลิน ฆังครัตน นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สรุปรายงานสถานการณทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาลท่ัวไป
และโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดพัทลุง (31 มกราคม 2560)  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๗ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) รายงานการเบิกจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มี
รายการดังตอไปนี้  
  - การเบิกจายเงินของ คปสอ. มีการเบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ ๔๙.๒๑  
  - การเบิกจายเงินของ สสอ. มีการเบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ ๕๖.๑๙  
  - การเบิกจายเงินของ รพท./รพช. มีการเบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ ๑๕.๐๕ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ไมมี    
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

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) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานทรัพยากรบุคคล) 
 ๖.๓ นายประภาส สงธนู นําเสนอขอทราบแนวทางการดําเนินงานในการเกลี่ยบุคลากร ของ 
รพ.สต.มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ    
 ประธาน : ขอใหดําเนินการตามแนวทางของอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการยาย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๓ น. 
 

 
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 

  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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