
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ แทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
๖. นางสุขสวัสดิ์  ดุลยพัชร แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๗. นางละออง  สุวิทยาภรณ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน และ รก.

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๘. นายก าธร มิตรเปรียญ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๙. นางสาวศรินรัตน์ เปาะทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   

๑๐. นางสาวเมฆปิยา สิริกูลทรัพย์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๑. นางดาราทิพย์ พรัดภู่ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๒. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๑๓. นายโชติ ช่วยเนียม  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๔. นายส าราญ ทองศรีชุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  
๑๕. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๖. นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๗. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๘. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๙. นายประภาส  สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๒๐. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๑. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๒๒. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๓. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๔. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๕. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๖. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๗. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๘. นางสุวรรณา พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๙. นายมานพ  รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 



-๒- 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๓๐. นายเฉลิมชัย แป้นน้อย แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓๑. นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๒. นางปิยะมาลย์  ฉ่ าเฉกหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๓๓. นางอารีย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๓๔. นายเจริญ ปราบปรี แทน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
๓๕. นางละม้าย ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๖. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๗. นางสุพร  พรหมมาศ    หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๘. นายสุพัฒน์ ทองขาว แทน หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๙. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๐. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๑. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายกิตติศักด์ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดราชการ 
๓. นางกริษฐา รักประสูติ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดย

แมลงที่ ๑๒๓ จ.ตรัง 
ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ 
๒ นายอนิรุธ  นาคะวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓. นางสาวภคณัฐ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๔. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๕. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นางพนัชกร  ส่งแสง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๘ น.  
 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป  

   ๓)  อัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



-๓- 

     “การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักส าคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่ง
ประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลส าเร็จในการท างาน
เป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอ่ืน” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2522)  

๔)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑.๑ วีดิโอสื่อสาร M O P H  ให้สื่อสารแบบเดิมต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
๑.๑.๒ ผู้บริหารพบ ผอ.รพ.สต. ขอให้ด าเนินการทุกไตรมาส 
๑.๑.๓ สสจ.พัทลุงเปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น.  

และเวลา๑๓.๓๐ น.ทุกวันราชการ  
๑.๑.๔ การออกเยี่ยม รพ.สต.เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานที่ได้สั่งการไว้ ยังคงเหลือ อ าเภอ 

เขาชัยสน อ าเภอกงหรา อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอควนขนุน และอ าเภอเมืองพัทลุง แต่ยังพบว่า มีบางหน่วยบริการ
ต้องใช้กลวิธีทางการบริหารแก้ไข การปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยบริการด าเนินการไปได้ดี ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย  

๑.๑.๕ การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๖๑ ปรับลดลง ร้อยละ ๓๐ อาจมีผลกระทบต่อ สสจ. 
และ สสอ.วงเงินโดยประมาณ ๖ ล้านบาท ขอประชุม หน.กลุ่มงาน ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๑ ชว่งเช้า โดยด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๑) ปรับโครงการไปด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๒) ปรับลดงบประมาณบางโครงการมากกว่า ร้อยละ ๓๐ 
๓) ปรับลดโครงการของกลุ่มงานใน สสจ.พัทลุง สสอ. และการเดินทางไปราชการ  

ร้อยละ ๓๐ - ๕๐   
๔) ในส่วนของค่าสาธารณปูโภคยังคงเดิม 

ในกรณีที่มีการสนับสนุนงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณนั้น ขอให้เพ่ิมเติมในส่วนที่ 
ปรับลด ร้อยละ ๓๐ - ๕๐    

๑.๑.๖ ขอนัดประชุม เฉพาะกิจ การก่อสร้าง รพ.สต.บ้านแหลมกรวด เชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
ประชุมในวันนี้ที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวีดิโอทางไกล สสจ.พัทลุง  โดยยืม
ขาดในวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท ในส่วนของรายละเอียดของให้ตกลงในที่ประชุมและ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ในส่วน รพ.สต.หนองบ่อ จะด าเนินการสนับสนุนงบประมาณในล าดับต่อไป และการด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามเวลาดังกล่าวด้วย 

๑.๑.๗ การจัดการงบค่าเสื่อมปี ๖๐ ขอชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
อย่างครอบคลุม ส าหรับงบค่าเสื่อมในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะด าเนินเร่งรัดมากกว่าเดิม ในส่วนของครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑ จะมีการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนเพิ่มอีกดังนี้ 

๑) ด าเนินการได้ร้อยละ ๒๕ มีการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนเพ่ิมอีกร้อยละ ๐.๑  
๒) ด าเนินการได้ร้อยละ ๒๖ - ๕๐ มีการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนเพ่ิมอีกร้อยละ ๐.๒  
๓) ด าเนินการได้เกินร้อยละ ๕๐ มีการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนเพ่ิมอีกร้อยละ ๐.๓  
 



-๔- 

นายประภาส สงธนู สอบถามเพ่ิมเติมในยืมเงินจ่ายขาด ๒ งวด จะด าเนินการอย่างไร 
  ประธาน : ขอให้ตกลงในรายละเอียดในที่ประชุมเฉพาะกิจฯ 

๑.๑.๗ การเดรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ของจังหวัดพัทลุง ขอให้จัดเตรียมเวชภัณฑ์ 
เพ่ือส ารองไว้ ในระดับ รพ.สต. ระดับ สสอ.,รพช. และ สสจ.พัทลุง 
  นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติม การด าเนินของ สสจ.พัทลุง ได้ด าเนินการจัดท า
หนังสือเวียนเพื่อส ารองเวชภัณฑ์ แล้ว ในการส ารองของ สสจ.พัทลุง ด าเนินการขอสนับสนุนไปแล้ว ๕,๐๐๐ ชุด 
  ๑.๑.๘ กองทุนสุขภาพระดับต าบล ยังมีงบประมาณค้างจ่ายร้อยละ ๖๐ ในส่วนของอ าเภอ 
ตะโหมดมีการเบิกจ่ายยังน้อย ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานงานกับส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จด้วย  
  ๑.๑.๙ การด าเนินการ LTC เป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงต้องได้รับการดูแล ในส่วน
กระบวนคือ ต้องมี Care Plan ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้วย สืบเนื่องจากจ าเป็นต้องมี
การด าเนินการ ต าบล LTC คลอบคลุมทั้งจังหวัด 
 นายบุญชู คงเรือง หารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนต าบล LTC ว่าจะด าเนินการอย่างไร 
  นางสุวรรณา พัฒนพงศ์ ขอรับไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวต่อไป 

๑.๒ เรื่องจากการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการระดับจังหวัด ประธานมอบหมายให้นายสุนทร คงทองสังข์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมแทน ม ีรายละเอียดที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๑.๒.๑ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและทุกส่วนราชการ ที่มีส่วนร่วม ในงานถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจ านวนจิตอาสา 126,400 กว่าคน  

๑.๒.๒ นโยบาย เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนตัวชี้วัด PMQA  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ร้อยละ ๕๐ ในไตรมาสแรก  

๑.๒.๓ ทุกวันศุกร์ จะด าเนินการลงนามในหนังสือที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จะลงนามให้ 
แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕.๐๐ น. เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รอรับหนังสือด าเนินการต่อไป 

๑.๒.๔ การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับการมอบอ านาจในการเบิกจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท สาธารณสุขอ าเภอ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และ ผอ.รพ.สต.วงเงินไม่เกิน ๕ 
แสนบาท    
   ๑.๒.๕  แจ้งการโยกย้ายข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการโยกย้าย จ านวน 14 ราย 

๑.๒.๖ การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม มีจ านวน 154 เรื่อง 
๑.๒.๗ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ โดยครั้งที่ ๒ ก าหนดออกปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดี ที่  16 พ.ย. ๒๕๖๐ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาลธาราสถิต หมู่ที่ ๘ ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่นชมหน่วยทันตกรรมบริการได้ดี 

๑.๒.๘ การติดตามข่าวอุทกภัย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังด้วย 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบ้านสวนพฤกษา ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
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รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  ๖ วาระ ๘ หน้า  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดท า
และน าเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที ่http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/ 
intranet.php  และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
หรือเสนอแก้ไขและรับรองฯ ต่อไป 
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๐    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
   ไม่มี    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

  รายงานการติดตามเยี่ยม Case HHC ปีงบประมาณ 2558-2560 

     มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
   ไม่มี 

   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        ๔.๔.๑ รับรองการย้ายของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
    มติที่ประชุม  รับรอง และให้ คณะกรรมการกรั่นกรองการย้าย แก้ไขเพ่ิมตามที่ คกก. 
กวป. แก้ไขในที่ประชุม และ ประจวบ รามณีย์ ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ในการตัดโอนต าแหน่งด้วย 
    ๔.๔.๒ ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๓๒๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่องการมอบอ านาจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  โดยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดพัทลุงทุกส่วนราชการและ
ผ ู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง  วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ในกรณีเงินบ ารุงโรงพยาบาล วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท ในกรณีเงินบ ารุงโรงพยาบาล วงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท 
และสาธารณสุขอ าเภอ วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท ในกรณีเงินบ ารุงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท 

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

    นายส าราญ ทองศรีชุม หารือ การเรียกเก็บการเบิกจ่ายค่าตรวจ MRI สั่งจ่ายให้กับ
บริษัทโดยตรง  

  ประธาน : ให้หารือในการด าเนินการต่อไป และรอหนังสือที่แจ้งต่อโรงพยาบาลชุมชนอีกครั้ง 

  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

     ไม่มี   
     ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



-๖- 

  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑,๔๖๗.๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๒๘๐.๖  
ต่อประชากรแสนคน และ โรคไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๙๐.๓  ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น และในกรณี 
ที่มีอัตราป่วยสูงกว่า ค่า Median ขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วย    
  ๒) สถานการณไ์ข้เลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในเขตสุขภาพที่ 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยู่อันดับ ๔  มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.2560 
– 30 ต.ค. 2560) 1,002 ราย อัตราป่วย 190.3 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสม
ทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอเมืองพัทลุง อันดับที่ ๑  อ าเภอเขาชัยสน อันดับที่ ๘ และ อ าเภอปาก
พะยูน อันดับที่ ๑๘  อัตราป่วยสูงที่สุด ๓ สัปดาห์ย้อนหลัง ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ คือ อ าเภอกงหรา อันดับที่ 
๖ อ าเภอเขาชัยสน อันดับที่ ๗ และอ าเภอป่าพะยอม อันดับที่ ๑๕  อ าเภอศรีบรรพต อันดับที่ ๑๒ และอ าเภอ
เมืองพัทลุง อันดับที่ ๑๓ 
   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 ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.
2560 – 30 ต.ค. 2560) 1,002 ราย อัตราป่วย 190.3 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง  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 าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า 1๕๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลพญาขัน 
ต าบลควนมะพร้าว ต าบลท่าแค ต าบลล าป า ต าบลคูหาสวรรค์ ต าบลนาโหนด ต าบลนาท่อม ต าบลปรางหมู่ ต าบล
ชัยบุรี ต าบลเขาเจียก และต าบลท่ามิหร า อ าเภอปากพะยูน คือ ต าบลเกาะหมาก ต าบลดอนประดู่ และต าบลหาร
เทา อ าเภอเขาชัยสน คือ ต าบลควนขนุน ต าบลหารโพธิ์ ต าบลโคกม่วง และต าบลเขาชัยสน อ าเภอควนขนุน คือ 
ต าบลทะเลน้อย และอ าเภอป่าพะยอม คือต าบลป่าพะยอม  
  อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median อัตราป่วย
ไข้เลือดออก อ าเภอเมืองพัทลุง ผู้ป่วยไข้เลือดออก อ.เมือง (1 ม.ค.60 ถึง 30 ต.ค. 2560 จ านวน 489 ราย 
อัตราป่วย 390.0 ต่อประชากรแสนคน เมื่อแยกรายต าบล มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ของอ าเภอเมืองพัทลุง 
คือต าบลพญาขัน ต าบลควนมะพร้าว ต าบลท่าแค ต าบลล าป า ต าบลคูหาสวรรค์ ต าบลนาโหนด และต าบลนา
ท่อม   
  หมู่บ้านที่เกิดผู้ป่วย 2 nd Generation ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน 
และหมู่บ้านที่มีแนวโน้มควบคุมโรคไม่ได้ อ าเภอเมืองพัทลุง คือ ต าบลควนมะพร้าว คือ หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๕ 

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง   

๑) สนับสนุนให้ทุกอ าเภอเปิด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์/ 
อุปกรณส์ าหรับคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอและทันสถานการณ์ 

   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 



-๗- 

   5) รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ในหน่วยงาน 
และท่ีบ้านทุกวันเสาร์ อาทิตย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 
 การด าเนินการในช่วงเปิดเทอม ให้ด าเนินการพ่นหมอกควัน ๒ ครั้ง มี CI เป็น ๐  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

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

 ๒)  แนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัด PA การด าเนินการใน 6 ประเด็น หลัก ๙ ประเด็น
ย่อย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓)  แนวทางการด าเนินงานตัวชีว้ัดต าบลสุขภาวะ 

ประธาน : ขอให้แต่ละ รพช. และ สสอ. เตรยีมการน าเสนอ เกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน 
เดือนต่อไป ขอให้ สสอ. เป็นผูเ้สนอ พชอ. น าเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที ผอ.รพช. น าเสนอการด าเนินงานการควบคุมป้องกัน
โรควัณโรค(TB) น าเสนอไม่เกิน ๑๐ นาท ี

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๗.๓ กลุ่มงานคุณภาพและรูปแบบบริการ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
             ๑) โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น  จังหวัดพัทลุง   
ประจ าปี  ๒๕๖1 

  - จัดท า และเสนอขออนุมัติและด าเนินงานตามโครงการฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  - แจ้งอ าเภอ และคณะกรรมการ เพ่ือเตรียมการประกวด อสม.ในระดับอ าเภอ  

และจัดท าข้อมูล อสม.ที่เข้าประกวดระดับจังหวัด และส่ง สสจ. ภายในวันที่ 14 พย. 2560 
  - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน 

ระดับอ าเภอ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
  - ก าหนดการคัดเลือกในระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2560  

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ชั้น 5 
ประธาน ขอให้ทุกอ าเภอส่ง อสม.เข้าประกวดครอบคลุมทุกสาขา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๔ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

๑) แผนยุทธศาสตร์งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จังหวัดพัทลุง  
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
  ประธานขอให้มีการน าเสนอในรูปแบบ Power point เพ่ือให้ความน่าสนใจมากข้ึน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๕ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
ประธาน รอนัดการประชุม การด าเนินการ Plan fin อีกครั้ง การพิจารณา เงิน Fix cost 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
      



-๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑.๑ ตวัชี้วัด MOU และหลักเกณฑ์การจัดล าดับ คปสอ. ประจ าปี ๒๕๖๑ 
นายประจวบ รามณีย์ เสนอให้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ตั้งชี้วัดทั้งหมด 
นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ เสนอเสนอให้เพ่ิมผลงานเด่นด้านวิชาการ ในการพิจารณา 

จัดล าดับด้วย 
ประธาน : ให้รอการประชุม หน.กลุ่มงานในวันที่ ๒ พ.ย.๖๐ อีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ งบประมาณปี ๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนแล้ว ขอให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการได้เลย  

เช่น รถยนต์ ครุภัณฑ์ด้านการแพทย์ เป็นต้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๖.๒ การจัดสร้างศาลพระภูมิ ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญด้วย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๔ การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ (บันทึกรายาการประชุมโดย 

กลุ่มทรัพยากรบุคคล)  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๑ น. 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


