
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุมโรงพยาบาลเขาชัยสน อําเภอเขาชันสน จังหวัดพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายธนิศ  เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๓. นางกนกพร  สุทธิรักษ แทน หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๕. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๖. นางศุภวัลย  ม่ันจิตร  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
๗. นายแสนพล บุญชัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 
๘. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 
๙. นางกชพรรณ กาฬพันลึก แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 

๑๐. นายโชต ิ บัวเนียม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร (ปญญานันทภิกขุ) 
๑๑. นายสงกรานต  เกลี้ยงแกว แทน สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๒. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๓. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๔. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร 
๑๕. นายอําพล  แกวเก้ือ รก.สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๑๖. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๑๗. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๑๘. นายภูวนาถ ณรงครัตน แทน สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๑๙. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๐. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๒๑. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอควนขนุน  
๒๒. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๓. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๔. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๒๕. นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๒๖. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
๒๗. นางปยะมาลย ฉํ่าเฉกหงษ หัวหนากลุมงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๒๘. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๒๙. นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๐. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๑. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหนางานตรวจสอบและควบภายใน 
๓๒. นางพิมลพรรณ สุวรรลิขิต หัวหนากลุมงานโรคไมติดตอ 
๓๓. นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 



-๒- 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๓๔. นายนฤพงศ ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๓๕. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๖. นายเอกพงษ  กองพงศธร  แทน โรงพยาบาลศรีบรรพต 
๓๗. นายเจิม นวลมุล แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๓๘. นางจุฑารัตน  ไพชํานาญ แทน หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 

   
 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร จนัทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
๔. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  
๕. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง

พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล ติดราชการ 
๗. นางกริษฐา รักประสตู ิ ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

ท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 
 

๘. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. ภก.พัชรมนฑน พัชรยุทธิ เภสัชกรชํานาญการ 
๒ นายสมบัติ  พุมบัว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
.   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น.  
 

       กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย (คปสอ.เขาชัยสน) 
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมฉายพระบรมรูป (ประธาน) 
๓)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (คปสอ.เขาชัยสน) 
" ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาท่ีเพ่ือหนาท่ี อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมาก 

ขอใหถือวาการทําหนาท่ีไดสมบูรณ เปนท้ังรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุข
และม่ันคง " 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 
1  เมษายน 2533 
 ๔)  เปดบรรเลง เพลงจําข้ึนใจ และเพลงเทิดพระบิดา (คปสอ.เขาชัยสน) 



-๓- 
 ๕)  พิธีมอบโลรางวัลการพัฒนาทักษะดานการแพทยฉุกเฉินชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) 
ของจังหวัดพัทลงุ(กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ) 

 ดวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะดานการแพทยฉุกเฉินชวยเหลือ
ผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ ของจังหวัดพัทลุง ข้ึน โดยสรางสถานการณจําลองเหมือนมีการเจ็บปวยฉุกเฉิน  ใหบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการพัฒนาทักษะการชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ และมีการแขงขันฝกปฏิบัติทักษะดาน
การแพทยฉุกเฉินชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  ๒๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  รางวัลการประกวดฝกปฏิบัติทักษะดานการแพทยฉุกเฉินชวยเหลือ
ผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ(EMS Rally) ป  ๒๕๕๙  ระดับจังหวัด มีดังตอไปนี้ 
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ คือ เทศบาลตําบลแมขรี 
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ คือ ทีมกูชีพองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 
 รางวัลชนะเลิศ                    คือ ทีมกูชีพองคการบริหารสวนตําบลหนองธง 
 และทีมชนะเลิศ  คือ ทีมกูชีพองคการบริหารสวนตําบลหนองธง  ไดเขารวมการประกวดฝกปฏิบัติ
ทักษะดานการแพทยฉุกเฉินชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ(EMS Rally) ป  ๒๕๕๙  ระดับเขตสุขภาพท่ี ๑๒  ไดรับรางวัล   
รองชนะเลิศ  อันดับ ๒ ประเภทหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (ตัวแทนของทีมกูชีพองคการบริหารสวนตําบลหนองธง
เขารับโลรางวัล  ระดับเขต) 
ประธาน  ขอบคุณทุกทาน ท่ีสรางผลงานท่ีมีคุณภาพ และกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  กําหนดการ ข้ึนบานใหมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันท่ี ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  หอง
ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด 
  1.โครงการจังหวัดสะอาด ใหหนวยงานตาง ๆ นําเสนอ โดยสรุป การถายทอดแนวคิดในการแยก
ขยะใหกับนักเรียน การจัดการแยกขยะ เพ่ือไปขาย ครอบคลุมท้ังจังหวัด 
  สื่อสารใหทุกทานทราบทุกหนวยบริการ ดําเนินการการจัดขยะ โดยมีการคัดแยกขยะ  
มอบหมายกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม แจงผลการดําเนินการ ในการประชุมครั้งตอไป 
  ๒. การออกใหบริการประชาชน อําเภอยิ้ม มีการประชาสัมพันธท่ีหางสรรพสินคาโลตัสพัทลุง เปด
กวางหนวยงานท่ีมีความประสงค ใชพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมของหนวยงานได 
  ๓. การดําเนินการการประชุม กวป.ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหแตละ คปสอ.รวมรองเพลง เทิด
พระบิดา ในรูปแบบ คาราโอเคะ หมูคณะ   
  ๔. มอบหมายกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สรางคริปวีดิโอ เทิดพระบิดา ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
  ๕. การบันทึกขอมูล Happinometor เปาหมายรอยละ ๖๐ ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ หนวยท่ีมีการรายงานผล จํานวน ๕ โรงพยาบาล  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีการรายงาน
ผลจํานวน  ๓ อําเภอ  ในสวนของ สสจ.พัทลุง ยังไมมีขอมูล 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปน
ตนไป ณ หองประชุม รพ.สต.บานศาลามะปราง อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ



-๔- 
ประชุมเรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๑๐ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวใน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php 
และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไข
ตอไป 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐ และแกไขรายงานาการประชุมคือ รพสต.
บานสวน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับเขต เปน   รพสต.บานสวน ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  

  ๓.๑ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา พัฒนพงศ ขอสืบเนื่องวาระ ๔.๗.๒ 
ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ขอมูลการตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยง จังหวัดพัทลุง  
 ประธาน เปนการรวบรวม ในรอบ ๖ เดือน จํานวน ท้ังหมด 2,093 คน มีภาวะเสี่ยงรอยละ  
3๗.๘๔  อําเภอเมืองพัทลุงมีภาวะเสี่ยง รอยละ ๖๕.๙ ศรีนครินทร รอยละ ๕๘.๖๒ มีความแตกตางของภาวะเสี่ยง
คิดเปน ๖ เทาเม่ือเทียบกับความเสี่ยงท่ีนอยท่ีสุด โดยสวนใหญมีความเสี่ยงในชวง รอยละ ๓๐ – ๔๐ แนวทางการ
การดําเนินการเพ่ือแกปญหาในแตละอําเภอ โดย คณะกรรมการ MCH Board ระดับอําเภอ,Case manager 
ระดับ รพ.สต. ระดับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย มีการติดตามควบคุมกํากับเดือนละ ๑ ครั้ง 
(ผูเก่ียวของจัดทําแนวทางแกปญหา ติดตามประเมินผล กลุมเปาหมายแยกกลุมเสี่ยงได พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จําเปนตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง) ในกรณีมารดาเสียชีวิตของอําเภอบางแกว ขอขอมูลรายงานการสอบสวนโรค
ดวย   
   ๓.๑.๒ ขยายผล Anemia Model รพ.กงหรา เปนการแกปญหาภาวะซีดใน
หญิงตั้งครรภ  แยกรายอําเภอ สูงสุด เมือง ศรีบรรพต บางแกว ตะโหมด เขาชัยสน สูงกวาเกณฑ ข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน คือข้ันเตรียมการ ข้ันดําเนินการ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  
 ประธาน ใหบูรณาการกับสาวไทยแกมแดง เพ่ือแกปญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภเปนอันดับ
แรก โดยจัดทํา One page เสนอในระดับกระทรวงตอไป และใหนําแนวทางการดําเนินงานขางตนใหครอบคลุม
ทุกอําเภอ  
 ใหผูเก่ียวของทุกทาน ประชาสัมพันธ กลุม line คลินิกหมอครอบครัว เพ่ือเขากลุม การ
ดําเนินงาน PCC  เพ่ือใหความรูในการดําเนินงาน   
   ๓.๑.๓ ผลการสํารวจเครื่องชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง การวัดความยาวในเด็ก ๐- ๕ 
ป ในคลินิก WCC  ได กงหราไดมาตรฐานท้ังหมด ขอความรวมมือในการจัดหาพัสดุใหไดมาตรฐานดวย 
 ประธาน ขอความรวมมือผูเก่ียวของทุกทานในการดําเนินการแกปญหา ใหสรุปเปนภาพรวม
จังหวัดดวย ขอความรวมมือโรงพยาบาลใหดําเนินการควบคุมกํากับและดําเนินการในรูปแบบภาคีเครือขาย หากมี
ความจําเปนและไมมีงบประมาณขอใหจัดซ้ือรองบคาเสื่อม ใน 2561 ขอใหดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องและมี
คุณภาพ  
 นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขตะโหมด ขอใหตรวจสอบขอมูลท่ีรายงาน อีกครั้ง  
  ๓.๒ การนําเสนอผลงานเดน เรื่องเลาเราพลัง เรื่อง เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว  
โดย เภสัชกรพัชรมณฑน  พัชรยุทธิ หนวยงาน ฝายเภสัชกรรม ฯ โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  โดยสรุป การยกเลิกยารักษาวัณโรค ชนิดรวม โดยเปลี่ยนเปนยาชนิดแยกเม็ด เนนการ
บริการดวยใจในการรักษาพยาบาล 
 ประธาน เปนควบคุมคุณภาพยาโดยวิชาชีพของเภสัชกร  
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

  ๔.๑  การเชิญอดีต นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จํานวน ๘ ทาน ขอความรวมมือ
ในการตอนรบั กิจกรรมพบปะผูบริหาร พิธีมอบดอกไม 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  
     ไมมี 
   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
         ไมมี 

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

      นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน ขอขอบคุณทานในการ     
สบทบทุนรวมทอดผาสามัคคี 999 โรงพยาบาลเขาชัยสน ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผูวาราชการจังหวัด
พัทลุงเปนประธาน และขอเรียนเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติในวันดังกลาวดวย  มียอดเงินกวา 2 ลานบาท 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     นายแสนพล บุญชัย ผูอํานวยโรงพยาบาลปาบอน ขอทราบแนวทางการรณรงค ตาม 
พรบ.พลังนิวเครียร ควรดําเนินการอยางไรบาง   
     นายนฤพงศ ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข เรื่องการสนับสนุนจากชมรมทันต
อาสา มีผลกระทบในการถายภาพ x-ray ประชาสัมพันธในการรณรงคในภาพของวิชาชีพ 
  ประธาน ขอใหดําเนินการภายใตการสั่งการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนอันดับแรก 
  ประธาน ในการท่ีบุคลากรดานสาธารณสุข ไมไดรับความเปนธรรม หรือเสียสิทธิ์ ในการรับเงินเพ่ิม
พิเศษฯ ฉบับท่ี ๘ เปนตน ขอใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน  
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
    ไมมี 
     ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ๑) สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระรวง คิดเปน
อัตราปวยมากท่ีสุด คือ ๖๕๐.๓ ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเปนอัตราปวย ๑๐๘.๘ ตอ
ประชากรแสนคน และ โรคไขเลือดออก คิดเปนอัตราปวย ๙๘.๗ ตอประชากรแสนคน    
  ๒) สถานการณไขเลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ในเขตสุขภาพท่ี 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยูอันดับ ๒ มีแนวโนมลดลงในอัตราท่ีชาแตยังสูงกวาคา Median  อําเภอท่ีมีแนวโนมอัตราปวย
ลดลงแตยังสูงกวาคา Median คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน และอําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง มี
ผูปวยสะสม (1 ม.ค.2560 - 25 เม.ย. 2560) 520 ราย อัตราปวย 98.7 ตอประชากรแสนคน  
     ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูง มากกวา 120 ตอประชากรแสนคน มากท่ีสุดคือ  
อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลพญาขัน อัตราปวย  620.9 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตําบลนาโหนด อัตราปวย 
310.1 และ ตําบลทาแค มีอัตราปวย 272.7 ตอประชากรแสนคน 



-๖- 
         อําเภอเมือง มีแนวโนมลดลง แตสูงกวาคา Median อัตราปวยไขเลือดออก ราย

ตําบล อําเภอ เมืองพัทลุง สะสม 1 มกราคม 2560 ถึง 2๕ เมษายน 2560 จํานวน 2๕๖ ราย อัตรา 204.2 
ตอประชากรแสนคน   

   อําเภอเขาชัยสน   มีแนวโนมลดลง แตสู งกวาคา Median อัตราปวย
ไขเลือดออก รายตําบล อําเภอเขาชัยสน สะสม 1 มกราคม 2560 ถึง 2๕ เมษายน 2560 จํานวน 5๘ ราย 
อัตรา 1๒๘.๘  ตอประชากรแสนคน ตําบลท่ีมีอัตราปวยมากกวา ๑๒๐ ตอประชากรแสนคน คือ ตําบลเขาชัยสน 
ตําบลควนขนุน และตําบลหารโพธิ์  

    อําเภอปากพะยูน มีแนวโนมลดลง  และต่ํากวาคา Median  ผูปวยไขเลือดออก  
ป 2560 สะสม 1 มกราคม 2560 ถึง 2๕ เมษายน 2560 จํานวน 5๘ ราย อัตราปวย 1๑๓.๑ ตอประชากร
แสนคน อัตราปวยท่ีมากกวา ๑๒๐ ตอประชากรแสนคน แยกรายคือ ตําบลเกาะหมาก  ตําบลหารเทา และตําบล
ดอนประดู  

   หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 
วัน และหมูบานท่ีมีแนวโนมควบคุมโรคไมได แยกเปนรายอําเภอมีดังนี้ อําเภอเขาชัยสน คือ ตําบลเขาชัยสน หมูท่ี 
๘ อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลควนมะพราว หมูท่ี ๑  ตําบลคูหาสวรรค ตําบลทาแค หมูท่ี ๒ และหมูท่ี ๕  ตําบล
และตําบลพญาขัน หมูท่ี ๕  

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก   
   1. สนับสนุนใหทุกอําเภอเปด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ/

อุปกรณสําหรับการควบคุมโรคไขเลือดออกใหเพียงพอและทันสถานการณ 
   2. สรางภาคีเครือขาย ดานสาธารณสุข องคการปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)

โรงเรียน ชุมชน และผูนําศาสนา เปนวาระชุมชน 
   3. โรงพยาบาลทุกแหง รวมกิจกรรมและสนับสนุนการควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออก และ บานพักเจาหนาท่ีจะตองไมมีลูกนํ้ายุงลาย 
   4. ทีมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็วระดับ

อําเภอ รวมเปนทีมวิชาการ ติดตามประเมินคุณภาพการควบคุมโรคไขเลือดออก ตามมาตรการตางๆ รวมประเมิน
คาดัชนี ลูกนํ้ายุงลายในสถานบริการสาธารณสุข/ ในชุมชน และ รวมประชุม war room ในระดับอําเภอ 

   5. รวมพลังพิฆาตยุงลายดวยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร ในหนวยงาน 
และท่ีบานทุกวันเสาร อาทิตย “เก็บบานใหปลอดโปรงไมให ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไมใหเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย เก็บนํ้าปดใหมิดชิดไมใหยุงลาย วางไข รวมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสรางนิสัย” 

 ประธาน : ขอใหผูเก่ียวของดําเนินการอยางเต็มท่ี 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๒) สรุปผลการประเมินโรคไขเลือดออก ส ุ มประเมินอําเภอละ ๒ ราย เปนผูปวยรายแรก 
รอยละ ๖๓ ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคภายใน ๓ ชั่วโมง คณุภาพการพนสารเคมี รอยละ ๔๐ การพนรอบ
บานผูปวย วิธีการพนยังไมถูกตอง การใชโลชั่นทา รอยละ ๔๕ ใชทรายอะเบท รอยละ  ๔๐ คา CI เทากับ ๐ รอย
ละ ๔๕ ในวัดมีดัชนีลูกลายมากกวา โรงเรียนและบาน  
 
  สวนท่ีขาดในการควบคุมปองกัน 
  1. การสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องตนสวนใหญไมมีการคนหาผูปวยเพ่ิมเติม และไมหาความ
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยาระหวาง case 

2. ระบบการบริหารและการดูแลเครื่องมือเครื่องใชในการควบคุมโรคไมดี ทําใหเครื่องมือใชงาน 



-๗- 
ไมได หรือมีไมเพียงพอ 

3. การพนเคมีกําจัดยุงสวนใหญสวนทองถ่ินจะเปนผูดําเนินการ พนไมครบตามมาตรฐาน  
เนื่องจากเปนขอจํากัดดานทรัพยากร และบางครั้งเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ไมไดลงพ้ืนท่ีติดตามเยี่ยม case และรวม
ควบคุมโรคดวยตนเอง 

4. การผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรคจากภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ไมมี 
ความตอเนื่องและไมปรากฏเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

5. โรงพยาบาลไมมียาทากันยุงสําหรับผูปวย เพราะไมสามารถซ้ือไดเนื่องจาก ไมมีเลขรหัส 
เวชภัณฑ 

ประธาน : อําเภอปากพะยูน มีการดําเนินการดีข้ึน ในสวนของอําเภอศรีนครินทร  อําเภอควน 
ขนุน และอําเภอปาพะยอม ใหดําเนินการเฝาระวังดวย ขอใหผูเก่ียวของติดตามควบคุมกํากับ ในระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอใหดําเนินการควบคุมกํากับและควบคุมโรคดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓) สรุปผลการคัดกรองโรควัณโรค(TB)  
 การคนหาผูปวย คัดกรองในกลุมเสี่ยงรอยละ ๕๑ อําเภอเมืองพัทลุงรอยละ ๔๓  อําเภอ 

ควนขนุนรอยละ ๑๔ อําเภอกงหรา รอยละ ๗๘ อําเภอเขาชัยสน รอยละ ๗๑  อําเภอตะโหมดรอยละ ๗๓ อําเภอ
บางแกวรอยละ ๕๓ อําเภอปากพะยูนรอยละ ๗๓ อําเภอปาบอนรอยละ ๑๖ อําเภอปาพะยอมรอยละ ๗๓ อําเภอ
ศรีนครินทร รอยละ ๖๘ และอําเภอศรีบรรพตรอยละ ๗๙ ภาพรวม คาประมาณ อําเภอศรีนครินทร มากท่ีสุดคือ 
รอยละ ๓๙ 

ประธาน : เนนย้ําการคนหาผูปวยรายใหม ในกลุมเสี่ยงตาง ๆ เชน กลุมผูสูงอายุ ใหโรงพยาบาล 
สนับสนุนดานวิชาการดวย 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
   หนวยบริการท่ีมีการสงขอมูล ๔๓ แฟม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลปาก
พะยูน โรงพยาบาลศรีบรรพต โรงพยาบาลปาบอน และศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต   
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๒)  สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการตรวจราชการ/PA ปงบประมาณ 2560  
ณ วันท่ี 24 เมษายน 2560    
 มติท่ีประชุม รับทราบ      

  ๓)  รายงานการเบิกจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐(งบคาเสื่อม)  ใหดําเนินเม่ือสิ้น 
เดือนเมษายน ๒๕๖๐๐ กอหนื้ผูกพันใหหมด ในสวนโรงพยาบาลปาพะยอม โรงพยาบาลปากพะยูน  โรงพยาบาล
ศรีนครินทร  ประกาศรอบ ๒  รอรายงานผลประกาศรอบ ๒ ประกาศรอบ ๓ รอรอบ ๓ ปรับสเปค ขอดําเนินการ
ใหทัน พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลควนขนุน ยังมีงบประมาณเหลือจาย โรงพยาบาลกงหรา ดําเนินการไปแลว 
รอยละ ๙๐ และยังมีงบประมาณเหลือจาย โรงพยาบาลเขาชัยสนมีงบประมาณเหลือจาย โรงพยาบาลตะโหมด กอ
หนี้ผูกพันแลว มีงบประมาณเหลือจาย ในสวนของ รพ.พัทลุง ยังไมไดดําเนินการเบิกจาย 
 

 สสอ. ในป ๖๐ สสอ.เขาชัยสน รอการเบิกจาย สสอ.ปากพะยูน รพ.สต.บางตาล รอ 
ดําเนินการ 

 งบประมาณกอนป ๒๕๖๐ รพช. ศรีบรรพต รพช.บางแกว รพช.เขาชัยสน มีเงินเหลือ 
จาย รอกอหนื้ผูกพันอีกครั้ง โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลปาบอน  โรงพยาบาลปากพะยูน โรงพยาบาลพัทลุง 



-๘- 
และ สสอ.บางแกว มีเงินเหลือจาย กําลังดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔) สรุปการประเมินเบื้องตน ตัวชี้วัด MOU คปสอ. (37ตัวชี้วัด) 

ปงบประมาณ 2560 ไตรมาส2(ณ 31 มีนาคม 2560) 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  ๕) รางการดําเนินการโครงการมหกรรมวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุ
“สรางสรรคสิ่งใหม หัวใจเพ่ือประชาชน” ประจาํป 2560     

มติท่ีประชุม รับทราบ 
        ๖) การบูรณาการจัดการความรู ประจําป ๕๙   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๗.๖ กลุมงานประกันสุขภาพ โดย กิติศักดิ์  เมืองหนู นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) อัตราจายผูปวยในรายเดือนเครือขายหนวยบริการ จังหวัดพัทลุง  
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   การพิจารณา คปสอ./รพ.สต. ท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม ในการตรวจราชการฯ ป ๒๕๖๐  
รอบ ๒ โดยเสนอ คปสอ.ควนขนุน และ รพ.สต.บานแหลมโหนด 
  มติท่ีประชุม อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ การพิจารณาการจางลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ โรงพยาบาลกงหรา ขอจางลูกจาง
ชั่วคราว  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอการพิจารณาคาตอบแทน และ
ขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร  
 มติท่ีประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานบริหารท่ัวไป) 
 ๖.๓ นางพิมลพรรรณ  สุวรรณลิขิต ขอความรวมมือ สถานบริการ ริมถนน ข้ึนปาย ตอนรับ
คณะกรรมการประเมินโครงการ To Be Number One ดวุย 
 ๖.๔ นางสุพร พรหมมาศ ขอความรวมมือผูเก่ียวของ การดําเนินการตรวจสอบภายใน  
   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น. 
 

 
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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