
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                      ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง    

๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง    
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
๓. นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)    
๔. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
๕. นายก าธร มิตรเปรียญ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา    
๖. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน และ รก.ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลตะโหมด 
   

๗. นายพพัิฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบางแก้ว 

   

๘. นายแสนพล  บุญชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน    
๙. นายโมทย์ ฝอยทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน    

๑๐. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง    
๑๑. นายสรายุทธ  ช่วยศร ี แทน สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด    
๑๒. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน    
๑๓. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์    
๑๔. นายอ าพล  แก้วเกื้อ รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม    
๑๕. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน    
๑๖. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต    
๑๗. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน    
๑๘. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอ าเภอกงหรา    
๑๙. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน     
๒๐. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
๒๑. นางพนัชกร สงแสง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป    
๒๒. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    
๒๓. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม    
๒๔. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ    
๒๕. นางปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ    
๒๖. นางอารีย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
๒๗. นายจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
๒๘. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
๒๙. นางพิมลพรรณ สุวรรณลิขิต หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ    
๓๐. นางละม้าย ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
๓๑. นายชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข    
๓๒. นายเอกพงษ์  ก้องพงศธร แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต    



-๒- 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง    
๓๓. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายสมบูรณ์  คุโรปกรณ์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 
๔. นายสุธีรวิทย์ สุขนวล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
ติดราชการ 

๕. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว ติดราชการ 
๖. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดราชการ 
๗. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
ติดราชการ 

๘. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง
พัทลุง 

ติดราชการ 

๙. นางกริษฐา รักประสูติ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
ที่ ๑๒๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๑๐ นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้างานตรวจสอบและควบภายใน ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางสาวเมฆปิยา สิริกูลทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
๒ สุพัตรา ร ักเกตุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๓. ศราวุธ แก้วหนูนวล ผอ.รพ.บ้านโหล๊ะหาร 
๔. นายสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นายก าพล  เมืองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. น.ส.นาตยา แก้วพยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นางวรรณดี  พัฒนพงศ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๘. นางจุฑารัตน์  ปลอดฟัก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๙. นางอุมา  รินชะ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           

๑๐. นายเสงี่ยม  ศรีทวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๑. นางสาวหร่อฝีอ่ะ  ขวดหรีม  พยาบาลวิชาชึพปฏิบัติการ 
๑๒. นางกิตติยา  นฤภัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๓. นางประดับ สินน้อย   ผอ.รพ.สต.ท่าข้าม   
๑๔. นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น.  
 
 
 
 



-๓- 
       ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (คปสอ.ปากพะยูน) 
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป (ประธาน) 
๓)  อัญเชิญ ๙ ค าสอน ของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมมโกศ (คปสอ.ปากพะยูน) 

 ๔)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา (คปสอ.ปากพะยูน) 
๕)  การมอบเกียรติบัตรแก่ สถานบริการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุข

ศึกษา จ านวน ๘ แห่ง และมีผู้ที่น าเสนอผลงานเด่นและนวตกรรม ในเวทีระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
จ านวน  ๒ ท่าน ดังต่อไปนี้  

๑. สถานบริการสุขภาพที่มีการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสขุศึกษา ต่อเนื่อง ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๕๙ จ านวน ๑ แห่ง คือ  โรงพยาบาลบางแก้ว 

๒. สถานบริการสุขภาพที่มีการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสขุศึกษา รายใหม่ ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๕๙ จ านวน ๗ แห่ง คือ 

   ๒.๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่ามะเดื่อ       อ าเภอบางแก้ว 
   ๒.๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลอน             อ าเภอบางแก้ว 
   ๒.๓  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช่องฟืน          อ าเภอปากพะยูน 
   ๒.๔  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะนางค า     อ าเภอปากพะยูน 
   ๒.๕  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฝาละมี          อ าเภอปากพะยูน 
   ๒.๖  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งนารี          อ าเภอป่าบอน 
   ๒.๗  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าข้าม          อ าเภอศรีบรรพต 
๓. เกียรติบัตรฯ ผลงานวิจัยน าเสนอด้วยวาจาและนวตกรรม ในการน าเสนอผลงานเด่นในเวทีการประชุม

วิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘  ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเตล 
แอนรีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่  

๓.๑ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน พิชิตลูกน้ ายุงลาย” นายวชิัยยุทธ หนูแก้ว  
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  อ าเภอศรีบรรพต 
๓.๒ “สเปรย์ป้องกันยุงกัดใบหมุย” นายนราวุฒ ิแก้วหนูนวล และนายสมบัตร แก้วพิบูลย ์
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะหาร อ าเภอปา่บอน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑.๑ การสื่อสารค้นหาตัวแทน M O P H  ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๑.๒ แนะน าผู้อ านวยการคนใหม่ นางสาวเมฆปิยา สิริกูลทรัพย์ แพทย์ประจ าโรงพยาบาล 
ตะโหมดและมอบหมายให้ นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.ผอ.โรงพยาบาลตะโหมด      
  ๑.๑.๓ การด าเนินการเกี่ยวกับกลวิธีด้านบริหารจัดการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์  
  ๑.๑.๔ การบริหารจัดการต าแหน่งว่าง จ านวน ๓๗ ต าแหน่ง ข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
ทบทวนข้อมูลอีกครั้ง   
 ๑.๑.๕ ประธาน: แจ้งสสอ.ควนขนุน  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกวด สสอ.บางแก้ว และ รพ.สต.
แหลมโตนด 
 
 



-๔- 
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
  ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวน  ๖ วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดท าและน าเสนอไว้ใน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที ่http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/ 
intranet.php  และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
หรือเสนอแก้ไขและรับรองฯ ต่อไป 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๐    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  
 ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

  ไม่มี 
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   
     ๔.๓.๑   
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        ๔.๔.๑  การน าเสนอผลการกลั่นกรองโยกย้าย ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า  มีผู้ยื่นข้อย้าย 
จ านวน ๒๒ ราย  และให้แก้ผู้ขอย้ายอันดับ ๙  มีมติเห็นชอบ ให้ย้าย 
    มติที่ประชุม  รับทราบ    
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

     ไม่มี  
   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ๔.๖.๑ นายอ าพล  แก้วเกื้อ สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม ประชาสัมพันธ์ มหกรรม
วิชาการ ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    
    ๔.๖.๒ ความก้าวหน้าการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๑) สสอ.เขาชัยสน กรณี รพ.สต.เกาะทองสม  ได้ด าเนินการไปแล้ว 
รพ.สต.นาท่อม ก าลังรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับที่ราชพัสดุ โดยขอให้นัดเพื่อ 
     ๒) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ ก าลังด าเนินการโดยที่ดินอ าเภอ 
     ๓) รพ.สต.บ้านโตนดด้วน ด าเนินการไม่ได้  
     ๔) รพ.สต.บ้านตะโหมด ก าลังเดินการเก่ียวกับเอกสาร รอเจ้าของที่ดิน 
     ๕) รพ.สต บ้านคลองนุ้ย รอแบ่งแยก โฉนด 
     ๖) รพ.สต.บ้านบางขวน ยังคงเดิม 
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     ๗) รพ.สต.บ้านหัวควน แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้ว 
     ๘) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด เจ้าของเดิมอยู่นอกพ้ืนที่ ผู้รับมอบอ านาจไม่มี
อ านาจด าเนินการ 
     ๙) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ก าลังรอ สปก.ตอบกลับหนังสือ 
     ๑๐) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง ขอให้ด าเนินการในสัญญาเดิม (ปากเปล่า) การ
ด าเนินการท าหนังสือขอเช่าพ้ืนที่ ในกรณีที่เป็นธรณีสงฆ์ 
     ๑๑) รพ.สต.บ้านป่าบาก เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่เดิม ๗ ไร่ ปัจจุบัน 
มีพ้ืนที่ ไม่เกิน ๕ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกับ อบต.ทุ่งนารี  กรณีที่ดินหมู่บ้านตัวอย่าง เป็นที่ดินปฏิรูป จะ
ประกอบด้วยหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     ๑๒) รพ.สต.บ้านท่าข้าม เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ไร่สวนส้มล านาวา สิ่งปลูก
สร้างทั้งหมดได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอหน่วยงานที่เกี่ยว อนุญาตให้ใช้ 
     ๑๓) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่บ้านมอบให้จ านวน 
๑๔ ไร่ แต่ใช้แค่ ๗ ไร่ 
     ๑๔) รพ.ป่าบอน ขอมติการขอใช้พ้ืนที่ของโรงพยาบาลป่าบอน คราวละ ๓๐ ปี  
ให้ประสานท้องถิ่น ขอมติใช้พื้นท่ี เช่น มีการด าเนินการจัดท าประชาคม การจัดประชุม ขอเอกสารการยินยอมจาก 
สสจ.พัทลุง และขอความร่วมมือฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามการควบคุมก ากับด้วย 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
     ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยมากที่สุด คือ ๙๖๒.๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๑๖๐.๑  
ต่อประชากรแสนคน และ โรคไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔๑.๓  ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น และในกรณีที่
มีอัตราป่วยสูงกว่า ค่า Median ขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วย    
  ๒) สถานการณไ์ข้เลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในเขตสุขภาพที่ 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยู่อันดับ ๒ มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.2560 
– 27 มิ.ย. 2560) 744 ราย อัตราป่วย 141.27 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดในระดับเขต
สุขภาพที่ ๑๒ คือ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอเขาชัยสน อันดับที่ ๑๓ และอ าเภอปากพะยูน อันดับที่ ๑๕  
   อ าเภอที่มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลงแต่ยังสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง   
คือ อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอเขาชัยสน อ าเภอปากพะยูน  ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า 1๕๐ ต่อประชากร
แสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลพญาขัน ต าบลท่าแค ต าบลคูหาสวรรค์ ต าบลนาโหนด ต าบลล าป า 
ต าบลนาท่อม ต าบลปรางหมู่ ต าบลชัยบุรี ต าบลต าบลต านาน และต าบลเขาเจียก อ าเภอปากพะยูน คือ ต าบล
เกาะหมาก ต าบลหารเทา ต าบลนาประดู่ และต าบลอนทราย อ าเภอควนขนุน คือ ต าบลทะเลน้อย และต าบล
พนมวังต์ อ าเภอเขาชัยสน คือ ต าบลเขาชัยสน ต าบลหารโพธิ์ ต าบลควนขนุน   
  อ าเภอเมืองพัทลุง มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่สูงกว่าค่า Median อัตราป่วยไข้เลือดออก 
รายต าบล อ าเภอเมืองพัทลุง มีจ านวนผู้ป่ายสะสมตั้งแต่วันที่ (1 ม.ค.60 ถึง 27 มิถุนายน 2560 จ านวน 377 
ราย อัตราป่วย 300.7 ต่อประชากรแสนคน มีแนวโน้มสูงในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐   
 หมู่บ้านที่เกิดผู้ป่วย 2 nd Generation ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน 
และหมู่บ้านที่มีแนวโน้มควบคุมโรคไม่ได้ แยกเป็นรายอ าเภอมีดังนี้  อ าเภอเขาชัยสน คือ ต าบลโคกม่วง หมู่ที่ ๑ 
อ าเภอเมืองพัทลุง คือ ต าบลควนมะพร้าว หมู่ที่ ๑๑ ต าบลคูหาสวรรค์ คือชุมชนที่ ๑  อ าเภอกงหรา คือต าบล
คลองเฉลิม หมู่ที่ ๑๔ และอ าเภอตะโหมด คือต าบลตะโหมด หมู่ที่ ๓  
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  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง นายธนิศ เสริมแก้ว   

   1. สนับสนุนให้ทุกอ าเภอเปิด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์/
อุปกรณส์ าหรับการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอและทันสถานการณ์ 

   2. สร้างภาคีเครือข่าย ด้านสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
โรงเรียน ชุมชน และผู้น าศาสนา เป็นวาระชุมชน 

   3. โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และ บ้านพักเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีลูกน ้ายุงลาย 

   4. ทีมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับ
อ าเภอ ร่วมเป็นทีมวิชาการ ติดตามประเมินคุณภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการต่างๆ ร่วมประเมิน
ค่าดัชนี ลูกน ้ายุงลายในสถานบริการสาธารณสุข/ ในชุมชน และ ร่วมประชุม war room ในระดับอ าเภอ 

   5. รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ในหน่วยงาน 
และท่ีบ้านทุกวันเสาร์ อาทิตย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 
 ประธาน: อ าเภอที่มีอัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น ก าลังมีการมีระบาดครั้งที่ ๒ อ าเภอเสี่ยง
คือ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอศรีบรรพต  ขอความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินการ เช่น ส่วนท้องถิ่น กรณีเสียชีวิต เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

 มติที่ประชุม  รบัทราบ 
  ๓)สถานการณ์ โรค มือ เท้า ปาก(Hand Foot Mouth) มีผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.2560 – 
27 มิ.ย. 2560) 476 ราย อัตราป่วย 90.38 ต่อแสน 
 อ าเภอที่มีแนวโน้มอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง คืออ าเภอเขาชัยสน 
อ าเภอกงหรา อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอศรนีครินทร์ อ าเภอตะโหมด และอ าเภอศรีบรรพต  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูล 
สุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS))   

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
๒) รายงานการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐(งบค่าเสื่อม)   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓) ร่าง แผนนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ น าเสนอเป็นเอกสาร  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
          ๔)  สรุปผลการด าเนินการโครงการมหกรรมวิชาการ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หัวใจเพ่ือ 

ประชาชน” ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปี ๒๕๖๐ น าเสนอเป็นเอกสาร 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕)  สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการตรวจราชการ/PA ปีงบประมาณ 2560  
ณ 2๖ มิถุนายน 2560 น าเสนอเป็นเอกสาร    

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
        ๖) สรุปการประเมินเบื้องต้น ตัวชี้วัด MOU คปสอ. (37 ตัวชี้วัด) 

ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส2(ณ 31 พฤษภาคม 2560)น าเสนอเป็นเอกสาร   
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๗) ทบทวนการรายงานเหตุการณ์ส าคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบ 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที(Director Critical Information 
Requirments: DCIRs)  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.๓ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย  ธีรศานติพงศ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

                             ๑) การบริหารจัดการต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ของจังหวัดพัทลุง    

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
  มติที่ประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
  ๖.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายสุพล ชุมพาที น าเสนอการพิจารณาค่าตอบแทน 
และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  
   มติที่ประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๒ น. 
 

 
               
                                            
  

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


