
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 ณ ห้องประชุมบ้านสวนพฤกษา ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นายธีรยุทธ คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นายเจิม  นวลมุล  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุนและ รก.

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๕. นายกวิน กลับคุณ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นางสาวศรินรัตน์ เปาะทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน และ รก.

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๗. นายแสนพล บุญชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๘. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๙. นายโชติ ช่วยเนียม  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๐. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๑. นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๒. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๓. นายเรวัตร  พรหมเนตร แทน สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๔. นายประภาส  สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๕. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๑๖. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๗. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๑๘. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๑๙. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๐. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๑. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๒. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๓. นางนาถอนงค์ ประดับทรัพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๔. นายมานพ  รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒๕. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๖. นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๒๗. นางพัชรี อนุมณี แทน หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๒๘. นางอารีย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๒๙. นางพิมลพรรณ สุวรรณลิขิต  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
๓๐. นางละม้าย ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๑. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๒. นางจุฑารัตน์  ไพช านาญ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๓. นางไพลิน  ฆังครัตน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๔. นางสุพร  พรหมมาศ  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๕. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๖. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ติดราชการ 
๔. นายพพัิฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  ติดราชการ 
๕. นายสมบูรณ์  คุโรปกรณ์พงศ์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นางกริษฐา รักประสูติ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดย
แมลงที่ ๑๒๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางสาวเมฆปิยา สิริกูลทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
๒ นางสุพัตรา ร ักเกตุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๓. นายสงกรานต์ คงเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นายศราวุธ พาหุพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป  

   ๓)  อัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     “โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่าง

จริงจัง อันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง”  
พระราชทาน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  

พ.ศ. 2542 
๔)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H   
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๕)  มอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ยอดเยี่ยม จังหวัดพัทลุง  ปี ๒๕๖๐  

 ๕.๑ สาธารณสุขอ าเภอ ได้แก่ 
             ๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต   จังหวัดพัทลุง 
             ๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน      จังหวัดพัทลุง 
             ๓) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน    จังหวัดพัทลุง 
             ๔) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
           ๕.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ 
             ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง   
            ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปลักปอม อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   
             ๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   
             ๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะเคียน อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง   
             ๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางแก้วใต้ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
             ๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหละะหาร อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   
             ๗) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
  ๘) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพังก่ิง อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
๖. การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่นตาม

กิจกรรม  GREEN  &  CLEAN  HOSPITAL ปี  ๒๕๖๐  
 ๖.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น รับมอบโล่ ได้แก่ 
  ๑)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น  ที่ ๑  รับมอบโล่ พร้อมเงินรางวัล  

5,000 บาท  
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลแหลมโตนด  อ าเภอควนขนุน         
๒)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ที่ ๒  รับมอบโล่  พร้อมเงินรางวัล   

4,000 บาท  
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชะรัด  อ าเภอกงหรา 
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ที่ ๓  รับโล่  พร้อมเงินรางวัล   

3,000 บาท  
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อทราย  อ าเภอป่าพะยอม 

๖.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตร  ได้แก่ 
๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวถนน  อ าเภอเมืองพัทลุง 
๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล ากะ  อ าเภอศรีนครินทร์ 
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะเคียน  อ าเภอบางแก้ว 
๔) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษานวมินทราชินี  อ าเภอป่าบอน 

  ๗. การรับรางวัลและการน าเสนอผลงานวิชาการจัดงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD 
Forum 2017) ณ  ศูนย์ประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดพัทลุง มีรายละเอียดดังนี้   
 ๗.๑ ผลงานดีเด่นระดับประทศ จากผลการคัดเลือก  NCD Clinic  plus Awards 2017  
         ได้แก่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก   ได้แก่   โรงพยาบาลกงหรา  จังหวัดพัทลุง  

๗.๒ คลินิกศักยภาพดีเด่น จากการด าเนินงาน ด้านการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตด้วย 
ตนเองที่บ้าน (Out Standing Top 10 HBPM Hospital AWARD 2017) 
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ได้แก่ โรงพยาบาลปากพะยูน   
๗.๓ การคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจยัในงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ เรื่องการ 

สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการลดระดับความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ 
ได้แก ่โรงพยาบาลพัทลุง (ผู้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัย ได้รับค่าสัมมนาคุณ) 

๗.๔ การเข้าร่วมโครงการวิจัยกับกรมสุขภาพจิต เรื่องการสร้างแรงจูงใจในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   

ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง (ผู้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัย ได้รับค่าสัมมนาคุณ) 
๘. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างการด าเนินงานดีเยี่ยม 

ระดับประเทศ (Best Practice) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) ประจ าปี ๒๕๖๐  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐   

ไดแ้ก ่โรงพยาบาลกงหรา 
๙. การมอบเกียรติบัตร เพลงประกอบวิดิโอยอดเยี่ยม กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "คลนิิกหมอ

ครอบครัว หมอประจ าตัวของประชาชน"ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.)  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลพัทลุง  แต่งเพลงประกอบวิดิโอ 
โดย คุณนภัสสร  ประชุมทอง หวัหน้าหอผู้ป่วยนรีเวช  โรงพยาบาลพัทลุง 
  ๑๐. การมอบเกียรติบัตร การคัดเลือกต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  และคัดเลือกองค์กร  
อสม.พลังชุมชน รู้ตนลดเสี่ยงลดโรค และถอดบทเรียนงานสุขภาพภาคประชาชน ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา ในวันที่  1๕ – 16  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  
   ๑๐.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ดีเด่น 
เขต 12 ปี 2560   

       ได้แก่ ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้ว 
๑๐.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การคัดเลือกชมรม อสม.องค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตน

ลดเสี่ยงลดโรค  เขตสุขภาพท่ี 12 ปี 2560 
ได้แก่ ชมรม อสม.อ าเภอบางแก้ว 

 ประธานยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลทุกท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑.๑.  แจ้งการโยกย้ายข้าราชการ 
    นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
     ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
    นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
     ย้ายไปต ารงต าแหน่ง รักษาการณ์ในต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

นครราชศรีมา 
    นายภิรมย์  นิลทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
     ย้ายไปต ารงต าแหน่ง รักษาการณ์ในต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
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    นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
     ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
    นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  
     ย้ายมาต ารงต าแหน่ง รักษาการณ์ในต าแหน่ง เป็นรองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดพัทลุง 
    นายวันชัย  จันทร์พร  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วน 

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ย้ายมาต ารงต าแหน่ง รักษาการณ์ในต าแหน่ง เป็นรองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดพัทลุง  

    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์  อ าเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  ๖ วาระ ๘ หน้า  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดท าและ
น าเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที ่http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/ 
intranet.php  และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
หรือเสนอแก้ไขและรับรองฯ ต่อไป 
 มติที่ประชุม นายสุพล ชุมพาที มีข้อแก้ไข หน้าที่ ๖ วาระท่ี ๔ เรื่องการมอบอ านาจ จากวันที่   
1 กันยายน ๑๕๖๐ แก้ไขเป็นวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  
  ๓.๑ น าเสนอนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต าบลโคกชะงาย โดย นายเอนก กลิ่นรส ผอ.
รพสต.บ้านทุ่งยาว 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๒ นายสุพล ชุมพาที แจ้งเรื่องการมอบอ านาจ จะด าเนินการส่งเรื่องการส่งมอบอ านาจไปอีก
ครั้ง 
 มติที่ประชุม รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

  ไม่มี 

  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
   ไม่มี 

   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        ไม่มี  
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   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

    ไม่มี 

   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
     ไม่มี   
     ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑,๓๒๓.๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๒๔๒.๗  
ต่อประชากรแสนคน และ โรคไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๙.๖  ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น และในกรณี 
ที่มีอัตราป่วยสูงกว่า ค่า Median ขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วย    
  ๒) สถานการณไ์ข้เลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในเขตสุขภาพที่ 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยู่อันดับ ๓ มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.2560 
– 2๖ ก.ย. 2560) ) 9๑๖ ราย อัตราป่วย 17๕.๖๒ ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสม
ทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอเมืองพัทลุง อันดับที่ ๑ อ าเภอเขาชัยสน อันดับที่ ๗ อ าเภอปากพะยูน 
อันดับที่ ๑๗ และ อ าเภอศรีนครินทร์ และอัตราป่วยสูงที่สุด ๓ สัปดาห์ย้อนหลัง ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ คือ 
อ าเภอเมืองพัทลุง อันดับที่ ๕ อ าเภอศรีบรรพต อันดับที่ ๗ อ าเภอศรีนครินทร์ อันดับที่ ๑๕ และอ าเภอกงหรา 
อันดับที่ ๑๙    
   อ า เภอที่ มี แนว โน้ ม อัต ร าป่ ว ยลดล งต่ า กว่ า ค่ า  Median ๕  ปี ย้ อนหลั ง   
คือ อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอเขาชัยสน  จ านวนผู้ป่วยสะสม 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.2560 – 26 
ก.ย. 2560) 946 ราย อัตราป่วย 179.6 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง  คือ อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอเขาชัยสน  อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ ปี 2560 (1 ม.ค. – 26 ก.ย.60) 
มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ – ๙ ปี และ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ต าบลที่มี
อัตราป่วยสูง มากกว่า 1๕๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลพญาขัน ต าบลควน
มะพร้าว ต าบลท่าแค ต าบลล าป า ต าบลคูหาสวรรค์ ต าบลนาโหนด ต าบลนาท่อม ต าบลปรางหมู่ ต าบลชัยบุรี 
ต าบลเขาเจียก และต าบลท่ามิหร า อ าเภอปากพะยูน คือ ต าบลเกาะหมาก ต าบลดอนประดู่ และต าบลหารเทา 
อ าเภอเขาชัยสน คือ ต าบลควนขนุน ต าบลหารโพธิ์ ต าบลโคกม่วง และต าบลเขาชัยสน อ าเภอควนขนุน คือ ต าบล
ทะเลน้อย และอ าเภอศรีนครินทร์ คือต าบลล าสินธุ์  
  อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median อัตราป่วย
ไข้เลือดออก อ าเภอเมืองพัทลุง (1 ม.ค.60 ถึง 25 ก.ย. 2560 จ านวน 461 ราย อัตราป่วย 367.7  ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อแยกรายต าบล มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ของอ าเภอเมืองพัทลุง คือต าบลต าบลพญา
ขัน ต าบลควนมะพร้าว ต าบลท่าแค ต าบลล าป า ต าบลคูหาสวรรค์ ต าบลนาโหนด และต าบลนาท่อม   
  หมู่บ้านที่เกิดผู้ป่วย 2 nd Generation ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน 
และหมู่บ้านที่มีแนวโน้มควบคุมโรคไม่ได้ อ าเภอเมืองพัทลุง คือ ต าบลปรางหมู่  คือ หมู่ที่ ๖ และต าบลล าป า  
หมู่ที่ ๓ 

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง   

๑) สนับสนุนให้ทุกอ าเภอเปิด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์/ 
อุปกรณส์ าหรับคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอและทันสถานการณ์ 
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   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” 
 การด าเนินการของเทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายกสุเมธ บุญยกได้ด าเนินการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

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

 ๒) ร่าง แผนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 
       ประธาน การปรับ sheet 0  ตัวเลข IP มากขึ้น รอการจัดสรรเงิน CF.   

การจัดสรรงบประมาณ QOF. ได้ 2 บาทต่อหัวประชากร   
สสอ.ตะโหมด หารือเรื่องการจัดสรรเงินค่า Fixcost ขอให้ด าเนินการไปตามงวด  

ประธาน รอการประชุม CFO. ของจังหวัดครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๒) รายละเอียดการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF)     
ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 12 
   ประธาน เน้นย้ าให้ด าเนินการภายใน ๑ เดือน หลังจากได้รับการจัดสรร  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑  สสอ.ตะโหมด ขอหารือการส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรขยายเวลา  
เป็นวันที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๐  
   มติที่ประชุม รับทราบ 



-๘- 

  ๖.๒ ขอแสดงความยินดีกับ นายโมทย์ ฝอยทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  

 ๖.๓ การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตวั 
ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๔ การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนางจุฑารัตน์ ไพช านาญ 
  มติที่ประชุม รับทราบ (บันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
   ๖.๕ นายประภาส สงธนู สสอ.ปากพะยูน หารือ เรื่องการประกาศรับย้าย  
รพ.สต.ช่องฟืน ยังไม่มีการรับย้าย  

 ประธาน : รอด าเนินการ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

๖.๖ นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง  หารือ 
การประชุมในงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแนวทางเสนอต่อท ี ่ประชุม ในการจัดประชุม คกก.กวป.ดังนี้ 

๑. จัดประชุมราชการตามก าหนดระยะเวลาเดิมคือ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๒. จัดประชุมราชการในรูปแบบไม่สัญจร และจัดประชุมราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ 

สสจ.พัทลุง  
มติที่ประชุม รับทราบ และให้น าเสนอข้อหารือต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ต่อไป 
 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๘ น. 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


