
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธ ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม ช้ัน ๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล  ตําแหนง 
๑. นายธนิศ  เสริมแกว  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นางสวาท  รามทิพย  นักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข  หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นายเจิม  นวลมุล แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน   
๕. นายจิรภัทร  เชาวมาล ี  รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๖. นายกวิน  กลับคุณ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๗. นางสาวศรินรัตน เปาะทองคํา แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๘. นางกชพรรณ  กาฬผลึก  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๙. นายแสนพล บุญชัย แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 

๑๐. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 
๑๑. นายโชติ ชวยเนียม  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร  

(ปญญานันทภิกขุ) 
๑๒. นายสําราญ ทองศรีชุม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  
๑๓. นายจารึก ปยวาจานุสรณ  สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายประจวบ  รามณีย  สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๕. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร 
๑๖. นายอําพล แกวเก้ือ  สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๑๗. นายประภาส  สงธนู  สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๑๘. นายศรชัย  สมแกว  สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๑๙. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๐. นายวสันติ์  ยังสังข  สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๒๑. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอําเภอควนขนุน  
๒๒. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน  สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๓. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธ์ิ  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๖. นางสุวรรณา พัฒนพงศ  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๒๗. นายกิติยา บุรีภักดี แทน หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
๒๙. นางชนิฎาภรณ สอนสังข แทน หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๓๐. นางปยะมาลย  ฉํ่าเฉกหงษ  หัวหนากลุมงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๓๑. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก 
๓๒. นางพิมลพรรณ  สุวรรณลิขิต   หัวหนากลุมงานโรคไมติดตอ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล  ตําแหนง 
๓๓. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๓๔. นางละมาย ชุมพาที  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๕. นายราชัน รักชุม แทน ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๖. นางสุพร  พรหมมาศ    หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๓๗. นายสุพัฒน ทองขาว แทน หัวหนางานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๘. นายจิรพงษ  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๙. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล  ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร จันทรตระกูล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางกริษฐา รักประสูติ  ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดย

แมลงท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 
ติดราชการ 

๓. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย  นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) ติดราชการ 
๔. นายสุนทร  คงทองสังข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ติดราชการ 

๕. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน  หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
รพ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๖. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นายสานิตย เพชรสุวรรณ นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการ 
๒ นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๓. นางพนัชกร สงแสง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๔. นายสมบัติ พุมพัว นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๙  น.  
 

กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย   
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมฉายพระบรมรูป  
๓)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรฯ) 
“ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางท่ีจะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลายๆ คน  

หลายๆ ทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทําลาย
ความเจริญและความสําเร็จของการงาน”  

พระบรมราโชวาทของ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2533)  
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๓)  เปดบรรเลง เพลงจําข้ึนใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (สสจ.พัทลุง) 
๔)  การประกาศเจตจํานงสุจริต 

 ขาพเจา............(กลาวชื่อ)..............ขอประกาศเจตนารมณวา/จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ/ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนหลักสําคัญ/ม่ันคง ดํารงตน อยูดวยความมีเกียรติ/และมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย/กลายืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตอง/ไมกระทําการโกงแผนดิน/หรือใชตําแหนงหนาท่ีหากินบนความทุกขของประชาชน/จะดําเนินชีวิตตามรอยพระ
ยุคลบาท/ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ยืนเคียงขางสุจริตชน/เพ่ือจรรโลง และนําพาสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง/
และประเทศไทยใหรุงเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป(กลุมงานนิติการ)  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
๑.๑.๑ ขอเชิญทุกทานเขารวมพิธีการจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัด

พัทลุง วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพัทลุง 
๑.๑.๒  การประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดน คานิยมกระสาธารณสุข(MOPH) ของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีดังนี้ 
 MOPH : นายสุนทร  คงทองสังข    
 M : นายสุนทร  คงทองสังข 
 O : นายจริพงษ แสงทอง 
 P : นางชนิฎาภรณ สอนสังข 
 H : นายวัชรินทร  สังขทอง 
๑.๑.๓  การรองเรียนศูนยดํารงธรรม ของโรงพยาบาลปาบอน เนื่องจากยังไมสามารถจาย

คาตอบแทน ในชวง ป ๒๕๕๘ ถึง ป ๒๕๖๐  ซ่ึงไดดําเนินการสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๕ ลานบาท ไปแลว 
๑.๑.๔  ขอความรวมมือจัดทําแผนงบลงทุนระยะ ๓ ป ขอใหท่ีผูเก่ียวของ ประชุมเพ่ือ ระบุ

รายละเอียด พรอมดําเนินการได และ แผนงบลงทุนของ สสอ.ใหรวม รพ.สต.ดวย โดยใหแตละหนวยงานจัดลําดับ
ความสําคัญ แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญในระดับจังหวัด รอการประชุมอีกคร้ัง โดยมีการพิจารณาใหม  
ทุกปงบประมาณ และสิ่งท่ีมุงเนน คือทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มุงเนนการซอมแซม รพช. และ รพ.สต.เปน
เบื้องตน 

๑.๑.๕ การพิจารณาความดีความชอบ ดําเนินการไดลาชา จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐  

แนวทางการดําเนินการรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ขอใหดําเนินการกอน ๑ เดือน แลว จัดสง
เอกสาร ภายในเมษายน ๒๕๖๑ และเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพัทลุงนามตอไป 

 ๑.๒ ประชุมหัวหนาสวนราชการ 
  ๑.๒.๑ แจงการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง วันท่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพัทลุง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธ์ิ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันอังคาร ท่ี ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา 09.๐๐ น. เปน
ตนไป ณ หองประชุม ชั้น ๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เรียบรอยแลว  มีจํานวน  ๖ วาระ ๘ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/ 
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intranet.php  และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบ
หรือเสนอแกไขและรับรองฯ ตอไป 
    มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๖๐ และใหแกไขระเบียบวาระท่ี 
๑ เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ ขอ ๑.๑.๗ การจัดการงบคาเสื่อมป ๖๑ มีประเด็นเพ่ิมเติมคือ  

ผูเกี่ยวของ ประเภท รายการ ระยะเวลา % เงินเพ่ิมพิเศษ 
ผอ.รพสต. ทุกรายการ กอหนี้ ภายใน ธันวาคม 2560  

0.2 % ครุภัณฑ เบิกจาย ภายใน ธันวาคม 2560 

สิ่งกอสราง เบิกจาย ภายใน มกราคม 2561 
ผอ.รพ./พอบาน/
สสอ./ผูชวย สสอ. 

ทุกรายการ กอหนี้ ภายใน ธันวาคม 2560 ผลงานมากกวา 25 % = 0.1 % 
ครุภัณฑ เบิกจาย ภายใน ธันวาคม 2560 ผลงานมากกวา 50 % = 0.2 % 
สิ่งกอสราง เบิกจาย ภายใน มกราคม 2561 ผลงาน 100 % = 0.3 % 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐  
 ๓.๑ นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอควนขนุน ตัวแทนสาธารณสุขอําเภอนําเสนอ
แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)ดังนี้ อําเภอควนขนุนไดดําเนินการจัดแผน  
จัดประชุมผูเก่ียวของ  
  - มีการจัดเยี่ยมผูสูงอายุ มีการดําเนินการตามแผน DHB ในคุณภาพชีวิต ๔ ดาน  
  - ความปลอดภัยในอุบัติเหตุจราจรทางถนน รณรงคการสวมหมวกกันนอก ในโรงเรียน 
และภาคีเครือขายตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานราชการมีการดําเนินการสวมหมวกกันนอก ๑๐๐ %  มีการจัดทํา
กองทุนหมวกกันนอก โดยจําหนายในราคาถูก สนับสนุนหมวกกันนอกใหกับมูลนิธิ การสวมหมวกใหนอง  รณรงค
การซอมแซมไฟทาย  มีการสรางเครือขายในการทํางานของภาพเอกชนดวย 
 ประธาน : แนวทางในการดําเนินงาน โดยใหทานนายอําเภอเปนประธาน คกก.พชอ. โดย
กําหนดใหเร่ือ การยุติปญหาวัณโรค อยูในวาระของ พชอ. โดยใหมีการขับเคลื่อนปญหา ๒ ประเด็น หากปญหา
วัณโรคไมไดเปนปญหาของพ้ืนท่ี ขอใหกําหนดในวาระ พชอ.ในลําดับตอไป ในสวนของอําเภอเมืองพัทลุง, อําเภอ
ปาพะยอม, อําเภอศรีนครินทร, และอําเภอปาบอน ขอใหกําหนดปญหาเร่ือง อุบัติทางการจราจร ในวาระ พชอ.
ดวย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนําเสนอแผนการดําเนินงานการดูแล ควบคุม ปองกัน
วัณโรค(TB).   
 ประธาน : ขอใหโรงพยาบาลเขาชัยสน นําเสนอในเดือนถัดไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๓.๓ การเรียกเก็บการเบิกจายคาตรวจ MRI สั่งจายใหกับบริษัทโดยตรง  มีแนวทางใหจัดตั้ง

กองทุน ใหโรงพยาบาลพัทลุง หนวยงานละ ๑ แสนบาท ในสวนของอําเภอปาบอน กรณีไมฉุกเฉินให สงกลับ
โรงพยาบาลพัทลุง และกรณีฉุกเฉินขอให รพ.หาดใหญดําเนินการไปตามลําลับไดเลย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

   ไมมี 

  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)  
   ๔.๓.๑ โครงการรณรงคปองกันและแกปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

   ประธาน ขอใหเพ่ิมชมรม ของหนวยงานท่ีมีความพรอม ตามความเปนไปได 

    มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

        ไมมี  
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

     ไมมี 

  ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

    นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมดนําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
    ๑) การแตงตั้ง คกก.พชอ. ซ่ึงกําหนดเปนวาระแหงชาติ การกําหนดโครงสราง โดยมี
บุคลากรภาครัฐ มีจํานวนอยางนอย ๕ คน และประชาชนท่ัวไป อยางนอย ๖ คน ขอให สสจ.ดําเนินการจัดทํา
โครงสรางคณะกรรมการ โดยใหผูวาราชการจังหวัด ลงนามในคําสั่ง  
    นายชลิต เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร เพ่ิมเติม ตามระเบียบขอท่ี ๖ มี คกก. 
จํานวนไมเกิน ๒๑ คน  ขอใหผูวาราชการจังหวัดพัทลุง เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
    นายบุญชู คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน  ขอใหหนวยงานท่ีมีความพรอมดําเนิน
ไปกอนไดเลย  
    นายจารึก ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง เสนอแนวทางการดําเนินงาน
คือ  ขอใหนายอําเภอลงนามได หรือ รวบรวมรายชื่อของแตละอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ก็ได 
    นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน พชอ.มีแนวทางท่ีกวางข้ึน ดาน
สาธารณสุข แคเปนสวนหนึ่ง  
   ประธาน : ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีมีความพรอม ดําเนินการไปไดเลย โดยมี
แนวทางดังนี้ 

1. การลงนามตามโครงสราง ใหนายอําเภอลงนาม 
2. การลงนาม หากนายอําเภอไมลงนาม ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เสนอเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดพัทลุงลงนามตอไป 
3. การลงนาม หากมีประเด็นท่ีเปนปญหา ขอใหดําเนินการทําความเขาใจกับ

ผูเก่ียวของใหชัดเจน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๒) นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด หารือเร่ืองการจัดซ้ือจัดจาง ให

ดําเนินการไปตามการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดพัทลุง สามารถดําเนินการไดเลยหรือไม  
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    นายสุพล ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป ชี้แจง งบประมาณอยูท่ีหนวยงานไหน 
ขอใหหนวยงานนั้น เปนผูรับผิดชอบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรดวย 
ขอใหดําเนินการในปงบประมาณตอไป 
    มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๓) การบริหารการสื่อสาร ของบริษัท CAT หากในกรณีมีระบบเดิมอยูแลว สามารถเบิก
คาใชจายไดหรือไม หรือเปนการเบิกจายท่ีซํ้าซอน  

     นายสมใจ หนูฤทธ์ิ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ชี้แจงเพ่ิมเติม มี
หนังสือแจงมายัง สสจ.พัทลุง โดยจะดําเนินการติดตั้งระบบใหกับหนวยงาน เชน รพ.สต. โดยมีคาใชจายจาก
สวนกลาง ขอใหดําเนินการในลักษณะคูขนาน 
    นายอําพล แกวเก้ือ สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม สอบถามการขอใชตําแหนง เจา
พนักงานสาธารณสุข อาวุโส เปนตําแหนง ผอ.รพ.สต.ในนิคมฯ บานลานขอย  
   ประธาน : ใหการดําเนินการ กําหนดหลักการสรรหา ไปตามกระบวนการได ในกรณีของ
โครงสรางใหมยังไมประกาศใช กําหนดตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ เปนตําแหนง ผอ.รพ.สต. ขอใหประกาศตําแหนง 
นักวิชาการสาธารณสุข 
   นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน สอบถามเร่ือง การจัดสรรตําแหนง กรณีตําแหนง
อ่ืนๆ 
    ประธาน : กระทรวงสาธารณสุข จะดําเนินการจัดสรรตําแหนงเอง ในสวนตําแหนงของ หนวย
สนับสนนุ รอยละ ๒๐ การบรรจุลูกจาง เปนขาราชการ ขอใหชะลอไวกอน 
   ประภาส สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน หารือ กรณี ผอ.รพ.สต.ลาออก 
   ประธาน ชี้แจง รอให คกก.สรรหา ตดัสิน กรณี อาวุโส  มี คกก.ภายนอกเปน คกก.สรรหา ดวย  
    มติท่ีประชุม รับทราบ 

     ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานควบคุม
โรคติดตอ นําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ๑) สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระรวง คิดเปน
อัตราปวยมากท่ีสุด คือ ๑,๕๙๒.๑ ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเปนอัตราปวย ๒๙๙.๖  
ตอประชากรแสนคน และ โรคไขเลือดออก คิดเปนอัตราปวย ๒๐๐.๓  ตอประชากรแสนคน เปนตน และในกรณี 
ท่ีมีอัตราปวยสูงกวา คา Median ขอใหดําเนินการเฝาระวังปองกันโรคอยางตอเนื่องดวย    
  ๒) สถานการณไขเลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ในเขตสุขภาพท่ี 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยูอันดับ ๔  มีแนวโนมลดลงและต่ํากวาคา Median ๕ ปยอนหลัง ผูปวยสะสม (1 มกราคม –
21 พฤศจิกายน 2560) จํานวน 1,0๑๙ ราย อัตราปวย 19๕.3๗ ตอประชากรแสนคน และอําเภอท่ีมีอัตราปวย
สูงท่ีสุดสะสมท้ังป ในระดับเขตสุขภาพท่ี ๑๒  คือ อําเภอเมืองพัทลุง อันดับท่ี ๑  อําเภอเขาชัยสน อันดับท่ี ๘  
อําเภอปาพะยอม อันดับท่ี ๑๖ และ อําเภอปากพะยูน อันดับท่ี ๑๘  อัตราปวยสูงท่ีสุด ๓ สัปดาหยอนหลัง ใน
ระดับเขตสุขภาพท่ี ๑๒ คือ  อําเภอบางแกว อันดับท่ี ๑ อําเภอตะโหมด อันดับท่ี ๒ อําเภอศรีบรรพต อันดับท่ี ๓ 
อําเภอเมืองพัทลุง อันดับท่ี ๔ อําเภอเขาชัยสน อันดับท่ี ๘ และอําเภอกงหรา อันดับท่ี ๑๕ อัตราปวยตามกลุมอายุ  
มีอัตราปวยสูงสุดคือ ชวงอายุ ๑๐ – ๑๔ ป รองลงมาคือ ชวงอายุ ๕ – ๙ ป และ ชวงอายุ ๑๕ – ๒๔ ป ตําบลท่ีมี
อัตราปวยสูง มากกวา 1๕๐ ตอประชากรแสนคน มากท่ีสุดคือ อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลพญาขัน ตําบลควน
มะพราว ตําบลลําปา ตําบลทาแค ตําบลคูหาสวรรค ตําบลนาโหนด ตําบลนาทอม ตําบลปรางหมู ตําบลชัยบุรี 
และตําบลเขาเจียก อําเภอปากพะยูน คือ ตําบลเกาะหมาก ตําบลหารเทา และตําบลดอนประดู อําเภอเขาชัยสน 
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คือ ตําบลควนขนุน ตําบลหารโพธ์ิ ตําบลโคกมวง และตําบลเขาชัยสน อําเภอควนขนุน คือ ตําบลทะเลนอย และ
อําเภอปาพะยอม คือตําบลปาพะยอม  
  อําเภอเมืองพัทลุง อัตราปวย มีแนวโนมลดลง แตสูงกวาคา Median อัตราปวย
ไขเลือดออก อําเภอเมืองพัทลุง ผูปวยไขเลือดออก (1 ม.ค.60 ถึง 27 พ.ย. 2560 จานวน 511 ราย อัตราปวย 
407.5 ตอประชากรแสนคน เม่ือแยกรายตําบล มีอัตราปวยสูงกวาคา Median ของอําเภอเมืองพัทลุง คือตําบล
พญาขัน ตําบลควนมะพราว ตําบลทาแค ตําบลลําปา ตําบลคูหาสวรรค ตําบลนาโหนด ตําบลนาทอม ตําบลปราง
หมู และ ตําบลชัยบุรี  
  หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 วัน 
และหมูบานท่ีมีแนวโนมควบคุมโรคไมได อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลลําปา หมูท่ี ๖ และ ตําบลควนมะพราว คือ 
หมูท่ี ๑๕ 

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง   

๑) สนับสนุนใหทุกอําเภอเปด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ/ 
อุปกรณสําหรับคุมโรคไขเลือดออกใหเพียงพอและทันสถานการณ 

   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” 
 ประธานขอใหเฝาระวังหลังน้ําทวม ขอใหแจงในการประชุมระดับอําเภอดวย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓) แนวโนมการเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดพัทลุง จําแนกรายเดือน ชวงป  
2554 –2559 มักเกิดในชวงเดือน พฤศจิกายน ตอเนื่องถึงเดือนมกราคม และลดลงในชวงเดือนกุมภาพันธ 
(มักเกิดชวงกอนน้ําทวม และ หลังน้ําทวม ) ป ๒๕๖๐ มีจํานวนผูปวยท้ังหมด ๕๕ ราย อัตราปวยเลปโตสไปโรสิส
รายตําบล สะสม (1 มกราคม 2560 – 27 พฤศจิกายน 2560) ท่ีมีอัตราปวย มากกวา ๓๐ ตอประชากร 
แสนคน ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา ตําบลรมเมือง อําเภอเมืองพัทลุง และตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน 
  ประธาน : มุงเนนใหทุกพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง ซ่ึงมีผูปวยครอบคลุมทุกอําเภอ ยกเวน อําเภอปาก
พะยูนยังไมมีผูปวย ขอใหเฝาระวังการเกิดโรคในชวงปลายป ผูปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  

 มาตรการควบคุมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส (4E + 2C) 
 • Early detection คนหาผูปวย โดยใชเครือขายสถานีอนามัย และ อสม. 
 •  Early Diagnosis การ วินิ จ ฉัย ใชหลักประ วัติ ลุ ยน้ํ า  ไข สู ง  ปวดศีรษะ รุนแรง  
ปวดกลามเนื้อ 



-๘- 

 • Early Treatment การรักษาเบื้องตนโดยเร็ว Doxycycline (100 mg) 1 เม็ด วันละ
2 คร้ัง เชา-เย็น นาน 5–7 วัน การสงตอผูปวยโดยดวนถาผูปวยรูสึกไมดีข้ึนภายใน 3 วัน หรือ ความดันโลหิต 
≤90 /60 mmHg. หรือ อัตราการหายใจ≥24 คร้ังนาที รวมไปถึงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 • Early Control สอบสวนทุกราย ปองกันควบคุม เฝาระวังผูปวยรายอ่ืน 
 • Coordination ประสานปศุสัตวและเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว  
การทาลายแหลงรังโรค 
 • Community involvement สรางพลังชุมชนใหตระหนักถึงอันตราย การเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรค 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔)  การขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา มีการ
ขับเคลื่อน ๘ ยุทธศาสตร จังหวัดพัทลุงมีรายงานสัตวพบเชื้อโรคพิษสุนัขบา ในระดับอําเภอ(๑ ตัวอยางข้ึนไป)คือ
อําเภอควนขนุน และ อําเภอปากพะยูน  และไดกําหนดเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงในการเฝาระวัง  
กิจกรรมหลัก คือ คนหาติดตามคนท่ีสัมผัส  
 มาตรการควบคุมปองกันโรคในคน 
 กรณีสัตวพบเชื้อพิษสุนัขบา 1 ตัวในพ้ืนท่ี ภายใน 48 ชั่วโมง หลังไดรับผลยืนยันทาง
หองปฏิบัติการ 
 1. สอบสวนควบคุมโรคกับพ้ืนท่ี 
 2. คนหาผูสัมผัสและกลุมเสี่ยงใหไดรับการรักษาและฉีดวัคซีนปองกันโรค ตามแนวทาง
เวชปฏิบตัิ และติดตามใหมารับวัคซีนตามกําหนดทุกราย 
 3. ประสานกับโรงพยาบาลในการเปดชองทางการใหบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบาใหกับผู
สัมผัสโรค 
 4. ประชาสัมพันธ สื่อสารความเสี่ยงองคความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา และการปองกัน
ควบคุมโรคท้ังในวงกวางและเฉพาะกลุม 
 วิธีการรายงาน  
 • รพ.สต. / ทีม SRRT ท่ีทําการคนหาติดตามผูสัมผัสโรค รายงานขอมูลสงมายัง สสอ. 
 • สสอ. รวบรวมขอมูลสงมายัง สสจ. 
 • สสจ.รวบรวมขอมูลและรายงานขอมูลสงมายัง สคร. 
 • สคร.รวบรวมขอมูลและรายงานตามแบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 • สํานักโรคติดตอท่ัวไป รวบรวม วิเคราะหสถานการณ และผลการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในภาพรวม ทุกเดือน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๓) การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการยุติวัณโรคแหงชาติ และมาตรการแนวทางการดูแลผูปวย 

วัณโรค 
 มุงเนนใหดําเนินการในระดับอําเภอ ในรูปแบบการการดําเนินการ พชอ. ดําเนินการ
รูปแบบรอบดาน ในรูปแบบของ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center: EOC)   
  ประธาน ขอใหผูอํานวยโรงพยาบาลดําเนินการอยางเครงครัดดวย  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



-๙- 

  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธ์ิ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ความทันเวลาและคุณภาพขอมูล 43 แฟม (จากระบบสารสนเทศดานขอมูล 

สุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS))   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๒)  กําหนดการนิเทศงานผสมผสาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ รอบท่ี ๑ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวันท่ี ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ หองประชุมชั้น ๕ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓)  การกําหนดหลักเกณฑประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ(คปสอ.) ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
  ประธาน : ขอใหแตละหนวยงานมีการพัฒนาผลงานเดนอยางตอเนื่อง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๗.๓ กลุมงานทรัพยากรบุคคลโดย นางสุพร  พรหมมาศ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

   ๑) การไดรับสิทธิประโยชนของผูท่ีเคยเปนพนักงานกระทรวงสารณสุข ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

   • พกส.ไดรับการจางงานเต็มเวลาอยางตอเนื่อง อยูกอนวันท่ี ๓ ต.ค.๒๕๖๐ 
   • สิทธิประโยชน 
    – การนับระยะเวลาเพ่ือประโยชนในการแตงตั้ง (เลื่อนระดับ) 
    – ผลการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนในการแตงตั้ง (เลื่อนระดับ) 
    – การเลื่อนข้ันเงินเดือน(กรณีพิเศษ) 
    – การไดรับเงินเดือน 
   • กรณีการไดรับการบรรจุกอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ใหไดรับเงินเดือนใน

อัตราใหม ตั้งแตวันท่ี 3 ต.ค.2560 
  • กรณีท่ีไดรับการบรรจุเขารับราชการตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ใหไดรับ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ + จํานวนเลื่อนคาจางในขณะเปน พกส. 
 ประธาน : ขอใหผูเก่ียวของ ดําเนินการตรวจสิทธ์ิของขาราชการจํานวน ๖๐ ราย ดวย โดยให
สื่อสารกับกลุมงานทรัพยากรบุคคล และใหประสานโดยตรง ในกรณี ท่ีเคยเปน พกส.ในตางจังหวัด 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๒) แจงคําสั่งยายขาราชการและพนักงานกระทรวงสารณสุข   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๔ กลุมงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
     ๑) สรุปผลการประชุมผูบริหารฯ เร่ืองงบประมาณกองทุนสุขภาพระดับทองถ่ิน 
      ๒) สถานการณทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

ประธาน : ขอใหกลุมงานประกันสุขภาพนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๕.๑ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธ์ิ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑. พิจารณา คปสอ. และ รพ.สต. ท่ีไดรับการตรวจเยี่ยม ในการตรวจราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบท่ี ๑  ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๑ 
มติท่ีประชุม มีมติให รอบท่ี ๑ คปสอ.ปากพะยูน  รพ.สต. รอบท่ี ๒ คปสอ. ศรีบรรพต รพ.สต.  



-๑๐- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ การพิจารณาคาตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว 

ของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ การขอจางลูกจางชั่วคราว โดยนายสานิตย เพชรสุวรรณ (บันทึกรายาการประชุมโดย 

กลุมทรัพยากรบุคคล)  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๓ ประธาน เนนย้ํา ในกรณี หนวยบริการท่ีไดรับเงินสนับสนุน (Contingency Fun : CF) 

มีแนวทางขอความรวมมือดังนี้     
   ๑) ไมเห็นชอบ ใหมีการจางบุคลากรเพ่ิม ยกเวนในกรณีจางทดแทน  
   ๒) ไมเห็นชอบ ใหหนวยบริการจัดทําโครงการใหบุคลากรศึกษาดูงาน  
   ๓) ไมเห็นชอบ ใหหนวยบริการดําเนินการกอสราง เพ่ิมเติม   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๗ น. 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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