
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
วันจันทร ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุม โรงพยาบาลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง    

๑. นายธนิศ  เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง    
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)    
๓. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)    
๔. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    
๕. นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง    
๖. นายกําธร มิตรเปรียญ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา    
๗. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน    
๘. นายพิพัฒน พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน    
๙. นางสุพัตรา  รักเกตุ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน    

๑๐. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว    
๑๑. นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด    
๑๒. นายโชต ิ ชวยเนยีม แทน 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. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอควนขนุน     
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข    
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป    
๒๖. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ    
๒๗. นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม    
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ    
๒๙. นางปยะมาลย ฉํ่าเฉกหงษ หัวหนากลุมงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ    
๓๐. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    
๓๑. นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    
๓๒. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    
๓๓. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ    



-๒- 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง    
๓๔. นายไพทูรย จิตรไชยรักษ แทน หัวหนากลุมงานโรคไมติดตอ    
๓๕. นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
๓๖. นายนฤพงศ ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข    
๓๗. นายราชัน คงชุม แทน หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
   

๓๘. นายเอกพงษ  กองพงศธร  แทน โรงพยาบาลศรีบรรพต    
๓๙ นายโมทย ฝอยทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน    
๔๐ นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล    

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร จนัทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง
พัทลุง 

ติดราชการ 

๔. นางกริษฐา รักประสูติ ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 
ท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๕. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหนางานตรวจสอบและควบภายใน ติดราชการ 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นายสานิตย เพชรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๒ นางเอมอร  สะแหละ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
.๓. นางกชพรรณ กาฬพันลึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
๔. นายวิจิตร คงเดช เจาพนักงานรังสีเทคนิคชํานาญงาน 
๕. นายศราวุธ พาหุพันธ                        เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
๖. นางวันดี  ชนะสิทธิ ์ หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพ.ตะโหมด 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น.  
 

       กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย (คปสอ.ตะโหมด) 
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมฉายพระบรมรูป (ประธาน) 
๓)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (คปสอ.ตะโหมด) 

“ผูหนักแนนในสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมท้ังความศรัทธา 
เชื่อถือ และความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญ ในการสงเสริมเกียรติ
คุณของบุคคลใหเดนชัด”  

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540 

 ๔)  เปดบรรเลง เพลงจําข้ึนใจ และเพลงเทิดพระบิดา (คปสอ.ตะโหมด) 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑ .๑.๑ ขอขอบคุณผู เ ก่ียวของทุกทาน ท่ี ใหความรวมมือ ในโอกาสเปดสํานักงานใหม   
ในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  ๑.๑.๒  กําหนดใหวันท่ี วันท่ี ๔ พฤษภาคม ของทุกป เปนวันทําบุญข้ึนบานใหม   
  ๑.๑.๓  กําหนดการประชุมหองใหญของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตองมีผูเขารวมประชุม
ไมนอยกวา ๕๐ คน เทานั้น ในกรณีหองประชุมไมเพียงพอ ใหเปนใชหองประชุม สสอ.เมืองพัทลุง 
  ๑.๑.๔  ขอเชิญชวนทุกหนวยงานปลูกดอกดาวเรือง ใหครอบคลุมทุกหนวยบริการ 
  ๑.๑.๕  การกําหนดแนวทางการจัดการตําแหนงเกษียณอายุ 
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด 
  ไมมี 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลเขาชัยสน อําเภอเขาชันสน จังหวัดพัทลุงฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุมเรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๘ 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  ๔/๒๕๖๐    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  
 ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

  ๔.๑.  นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง  
   ๔.๑.๑ ขอขอบคุณทุกทาน ในการรวมทอดผาปาสามัคคีของโรงพยาบาลพัทลุง 
   ๔.๑.๒ การพัฒนาบุคลากร ตามสาขา Service Plan โดยมีการอบรม  
ของสหวิชาชีพ สาขา Palliative care  ในวันท่ี 6-9 มิถุนายน ๒๕๖๐ มุงเนนการใชยา มอฟนชนิดน้ํา ขนาด ๑๐ 
มิลลิกรัม ชนิด IR  ของโรงพยาบาลตางๆ ควรมีใชอยางครอบคลุม การสงผลงาน CQI ในสาขาท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาลําดับตอไป 
 ประธาน: ขออวยพรใหนายธีรยุทธ คงทองสังข ไดรับคัดเลือกเปนคนดีศรีระบาด 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)   
     ๔.๓.๑ กองทุนคุมครองเด็ก จังหวัดพัทลุง ชวยเหลือ ครอบครัวยากจน ลําบาก แรนแคน 
ปญหาคือมารดามีอายุนอย กรณี หญิงอายุ ๒๙ ป มีบุตร ๓ คน ไมมีสามี รายท่ี ๒ อายุ ๒๘ ป มีบุตร ๓ คน ไมมีสามี 
รายท่ี ๓ ครอบครัวมีบุตร ๕ คน เปนตน 



-๔- 
    งานสงเสริมสุขภาพจัดทําหนังสือแจง และนําเสนอความกาวหนาแนวทางการดําเนินการ ใน
ท่ีประชุมครั้งตอไป 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
        ๔.๔.๑  แนวทางการแกปญหาท่ีราชพัสดุ จํานวน ๑๔ แหง แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินการควบคุมกํากับ และใหความสะดวกดวย  ในกรณีทาเหนาะ หาดไขเตา  รพช.ปาบอน รพช.ปาพะยอม ขอให
เรดรัดดําเนินการใหแลวเสร็จดวย   
   ประธาน ยกรางแนวทางการปฏิบัติการดําเนินการตางๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และใน การประชุม 
กวป. ครั้งตอไป นําเสนอแนวทางการจัดการเรื่องท่ีราชพัสดุ 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
    ๔.๔.๒  ประกาศการกระทําผิดของเจาหนาท่ีของรัฐ มีมาตรการกํากับจากกระทรวง 
     ๑) ระเบียบการใชรถของทางราชการ   เสมือนรถประจําตําแหนง และเบิกคา
น้ํามัน โดยกํากับดูแลการใชรถสวนตัว ใหดําเนินการไปตามระเบียบ 
     ๒) ระเบียบการเบิกจายคาตอบแทน   
     ๓) ระเบียบการเดินทางไปราชการ   
     ๔) ระเบียบการจัดประชมุ 
     ๕) การหาพัสดุ ระเบียบพัสดุ และมติคณะมนตรีท่ีเก่ียวของ 
    ขอใหผูเก่ียวของซักซอม ถือปฏิบัติและดําเนินการแจงใหทราบอีกครั้ง 
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

     ๔.๕.๑ นายพิพัฒน พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน สอบถามใน
กรณี รพ.พัทลุง ผูปวยสงกลับ ใหยา แค ๓ วัน ในกรณีท่ีโรงพยาบาลชุมชนไมมีการเบิกจาย   
     หมอดุษฎี คงตระกูลทรัพย แนะนําใหเบิกจายยา ครบตาม dose  เนื่องจากโรคท่ีเบิก
ตรงตาม DRG หมดแลว 
     มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๔.๕.๒ นายโมทย ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน แจงทอดผาปาสามัคคี 
ในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
     ประธาน: แจงการปรับเปลี่ยนผูอํานวยโรงพยาบาลตะโหมด มอบหมายให นายพิพัฒน 
พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน มา รก.แทน ผูอํานวยโรงพยาบาลตะโหมด และขอความ
รวมมือสาธารณสุขอําเภอ ในการประคับประคององคกร ใหกาวผานไปดวยดี  
     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 ๘๑๒.๑ ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเปนอัตราปวย ๑๓๔.๖  
ตอประชากรแสนคน และ โรคไขเลือดออก คิดเปนอัตราปวย ๑๒๓.๒  ตอประชากรแสนคน เปนตน    



-๕- 
  ๒) สถานการณไขเลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ในเขตสุขภาพท่ี 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยูอันดับ ๒ มีแนวโนมลดลงแตยังสูงกวาคา Median ๕ ปยอนหลัง   
  อําเภอท่ีมีแนวโนมอัตราปวยลดลงแตยังสูงกวาคา Median ๕ ปยอนหลัง   
คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน และอําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง ผูปวยสะสม (1 ม.ค.2560 – 28 
พ.ค. 2560) 649 ราย อัตราปวย 123.2 ตอประชากรแสนคน ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูง มากกวา 1๕๐ ตอ
ประชากรแสนคน มากท่ีสุดคือ อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลพญาขัน ตําบลทาแค ตําบลพญาขัน ตําบลคูหาสวรรค 
ตําบลนาโหนด ตําบลลําปา ตําบลนาทอม ตําบลชัยบุรี ตําบลตําบลตํานาน ตําบลเขาเจียก และตําบลทามิหรํา  
อําเภอปากพะยูน คือ ตําบลเกาะหมาก ตําบลหารเทา ตําบลนาประดู และตําบลอนทราย อําเภอควนขนุน คือ 
ตําบลทะเลนอย และตําบลพนมวังค อําเภอเขาชัยสน คือ ตําบลเขาชัยสน ตําบลควนขนุน และอําเภอศรีนครินทร 
คือ ตําบลอางทอง 
  อําเภอเมืองพัทลุง มีแนวโนมสูงข้ึน แตสูงกวาคา Median อัตราปวยไขเลือดออก 
รายตําบล อําเภอเมืองพัทลุง มีจํานวนผูปายสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.60 ถึง 28 พฤษภาคม 2560 จํานวน 326 
ราย อัตราปวย 260.0 ตอประชากรแสนคน   
 หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 วัน 
และหมูบานท่ีมีแนวโนมควบคุมโรคไมได แยกเปนรายอําเภอมีดังนี้ อําเภอเขาชัยสน คือ ตําบลเขาชัยสน หมูท่ี ๘ 
อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลควนมะพราว หมูท่ี ๑๐ ตําบลคูหาสวรรค คือชุมชนท่ี ๑ ชุมชนท่ี ๒๕ และชุมชนท่ี 
๒๘  ตําบลทาแค หมูท่ี ๕  อําเภอควนขนุน คือตําบลนาขยาด หมูท่ี ๕ และอําเภอปาพะยอม คือตําบลบานพราว 
หมูท่ี ๒  

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง นายธนิศ เสริมแกว   

   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 ในชวงสัปดาหท่ีผานมา อําเภอเมืองพัทลุง  
มีอัตราปวยสูงสุดของประเทศ มีการระบาดบางตําบล อําเภอปาพะยอมมีแนวโนมสูงข้ึน ศรีบรรพต ตองเฝาระวัง
ดวย และขอให โรงพยาบาลพัทลุง ชวยกํากับในการวินิจฉัยโรค ใหเขากับนิยามของโรคไขเลือดออกดวย  

มอบหมายใหนายดุษฎี คงตระกูลทรัพย และกลุมงานควบคุมโรค ติดตามการปวยดวยโรค
ไขเลือดออก ในกรณีผูปวยท่ีตองรายงาน  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
   หนวยบริการท่ีไมสงขอมูล ๔๓ แฟม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ คือ ศูนยสุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลพัทลุง รหัสหนวยบริการ ๒๑๕๕๗ โรงพยาบาลศรีบรรพต และโรงพยาบาลศรีนครินทร
(ปญญานันทุภิกขุ)   
    มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๒) ราง แผนนิเทศงานผสมผสาน ประจําป ๒๕๖๐ รอบท่ี ๒  
  มติท่ีประชุม รับทราบ      

  ๓) ความกาวการดําเนินการโครงการมหกรรมวิชาการ “สรางสรรคสิ่งใหม หัวใจเพ่ือประชาชน”  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจําป ๒๕๖๐    
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔)  สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการตรวจราชการ/PA ปงบประมาณ 2560  
ณ 2๘ พฤษภาคม 2560 
 ประธาน: สรุป วิเคราะหตัววัดการตรวจราชการ/PA ปงบประมาณ 2560 ในบางประเด็นมีดังนี้ 

๑)  งานแพทยแผนไทยผานเกณฑแลว มอบหมายใหกลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก วิเคราะหขอมูลเชิงลึก และควรมียุทธศาสตรในการขับเคลื่อน  

๒)  ตัวชี้วัดเรื่อง เด็กจมน้ํา ปาบอนไดเหรียญทองแดง ผูกอการดี  
๓)  การบาดเจ็บทางถนน อําเภอท่ีติดถนน เพชรเกษม มีแนวโนมสูงข้ึน เชน 

อําเภอศรีนครินทร ควรนําไปแกไข 
๔)  ผูปวยเบาหวานรายใหม มีการดําเนินการไดดี การควบคุมโรคเบาหวานและโรคความ

ดัน โลหิดยังไมผานเกณฑ ขอใหเพ่ิมแนวทางในการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว มาเปนเจาะเลือดในเสนเลือดใหญ 
๕)  การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อําเภอกงหราผานเกณฑ ประเด็นท่ีเก่ียวของคือการ

ควบคุมปริมาณการรับประทานโซเดียม สวนใหญควบคุมไมดี ควรหาแนวทางการแกปญหาดวย 
๖)  ตัวชี้วัดการเขาถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน รพ. F2 ตองมีระบบ ECS คุณภาพ 
๗) ตัวชี้วัดอัตราการรักษาสําเร็จในผูปวยวัณโรค มุงเนนการคนหา คัดกรองในกลุมเสี่ยง  
๘) ตัวชี้วัดการตายมารดา ขอใหดําเนินการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการดําเนินงาน 

คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับอําเภอและระดับจังหวัด (MCH Board)  
๙) ตัวชี้วัดอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ มีอัตราคอนขางสูง ผูรับผิดชอบนําขอมูลไปวิเคราะห 

ดวย 
๑๐)  ตัวชี้วัด ท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก ยังไมผาน ควรมุงเนนตั้งแตแรกเริ่ม  
๑๑)  ตัวชี้วัด Long term care ยังไมผานเกณฑ   
๑๒)  ตัวชี้วัด ฟนดีไมมีผุ(Cavity free) ยังไมผานเกณฑ  
๑๓)  ตัวชี้วัด ขอมูล HDC เก่ียวกับสาเหตุการตาย ยังไมผานเกณฑ  ในการดําเนินการกับ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอก เรื่องแนวทางในการปฏิบัติอยางไร ควรหาวิธีการแนวทางการปฏิบัติดวย 
มอบหมายใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขดําเนินการ 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  ๕) รายงานการเบิกจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐(งบคาเสื่อม) 
ประธาน : รพ.พัทลุงยังไมกอหนี้ผูกพัน รพ. กงหรา รอผลการดําเนินการ  รพ.ปากพะยูน 

ทําสัญญาแลว  รพ.ศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) ดําเนินการเปดซองในวันท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เนนย้ําหนวยงานท่ียังไมเบิกจาย ขอใหเรงรัดการดําเนินการดวย 



-๗- 
การดําเนินการเงินเหลือจายในป ๖๐ มีแนวทางจายในรูปแบบเงินบํารุงได ตามแนวทาง 

สปสช. และเรงรัดใหจัดทําแผนเงินเหลือจายดวย   
กอนป 60 ของโรงพยาบาลรอยละ 45  ถาเบิกจายไมหมดเม่ือสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

ตองสงคืนเทานั้น และการดําเนินการของ สสอ.กอหนี้ผูกพันหมดแลว ขอใหดําเนินการกอน วันท่ี ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐  โดยมีการขออนุมัติใช และนําเงินท่ีเหลือสงคืน  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
        ๖) สรุปการประเมินเบื้องตน ตัวชี้วัด MOU คปสอ. (37ตัวชี้วัด) 
ปงบประมาณ 2560 ไตรมาส2(ณ 3๐ เมษายน 2560) 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๗) ตัวชี้วัดจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ (QOF)ป 2560 จังหวัดพัทลุง  
ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๗.๖ กลุมงานประกันสุขภาพ โดย กิติศักดิ์  เมืองหนู นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) สถานการณการเงินการคลังหนวยบริการ(ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๒) การกํากับติดตามการจัดสรรงบ IP (ต.ค.59-มี.ค.60) หนวยบริการในเขตสุขภาพท่ี 12   
   มติท่ีประชุม รับทราบ  

๔.๗.๔ กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยนายมานพ รามทอง นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การจัดการขยะอันตรายจังหวัดพัทลุง 

  มติท่ีประชุม รับทราบ   
๔.๗.๕ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดยนายสุพล  ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การเรงรัดการเบิกจาย ไดดําเนินเรงรัดไปแลว เบิกไดนอย สสอ.ตะโหมด           

สสอ.ปากพะยูน และ สสอ.บางแกว ต่ํากวาเปาหมายรอย ๗๗ โดยดําเนินการใหแลวเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ 
รพ. ตะโหมด รพ.ปาพะยอม เบิกหมดแลว รพ.พัทลุง และรพ.ปากพะยนู รพ.ศรีบรรพต ไมดําเนินการงบอาเซ่ียน  

ประธาน: ขอใหผูเก่ียวของเรงรัดการเบิกจายได โดยดําเนินการเบิกจายกอนวันท่ี ๒๕ ของทุก 
เดือน ในสวนการเบิกจายของ สสอ.งบดําเนินการ สสอ.ปากพะยูนเบิกไดนอย เนื่องจากงบประมาณดังกลาว 
ตัดโอนมาไมถึงเดือน  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๗.๖ กลุมงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย  ธีรศานติพงศ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การประเมิน happinometer   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๒) สรุปผลการคัดเลือก คนดี ศรีสาธารณสุข รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข กลุมขาราชการ  

คือ นายอัษฎาวุธ ศิริธร ผอ.รพสต.บานบอทราย สสอ.ปาพะยอม กลุมลูกจางฯ คือ นายภาณุวัตร ศักดิ์ยิ้ม นวก.
คอมพิวเตอร รพท.พัทลุง  ผลงานเดน คือ สสอ.ควนขนุน  เรื่องเลา คือ นางกมลวรรณ มุสิกปาละ พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ รพ.ปาพะยอม 
 
 
 
 



-๘- 
ประธาน : ขอใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการใหครอบคลุมทุกอําเภอดวย  ขับเคลื่อนคนดี ศรี 

สาธารณสุขในปถัดไป และขอใหดําเนินการ นําเสนอเรื่องเลา ของคุณกมลวรรณ มูสิกปาละ  และคริปวีดีโอ คนดี 
ศรีสาธารณสุขท้ังหมด ในการประชุมโครงมหกรรมวิชาการ “สรางสรรคสิ่งใหม หัวใจเพ่ือประชาชน”สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจําป ๒๕๖๐ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓) การดําเนินการองคกรคุณธรรม   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑ กลุมงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย  ธีรศานติพงศ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจางประจํา รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม (บันทึกการประชุมโดยกลุมงานทรัพยากรบุคคล) มีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอการพิจารณาคาตอบแทน 
และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร  
 มติท่ีประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานบริหารท่ัวไป) 
   ๖.๒ นายสุนทร คงทองสังข แจงเรื่องการพิจารณาการโยกยาย รายละเอียดเก่ียวกับ
เอกสารยังไมแลวเสร็จ โดยการดําเนินการแกไขตามมติ กวป. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันศุกร ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ หองประชุมโรงพยาบาลปาพะยอม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๖.๓ นายวันเฉลิม บัญชาศักด์ิเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด ขอขอบคุณทุก
ทานท่ีมาประชุม กวป.สัญจร ของ คปสอ.ตะโหมด  
   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๒ น. 
 

 
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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