
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันศุกร ท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม ช้ัน ๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล  ตําแหนง 
๑. นายธนิศ  เสริมแกว  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย  นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นางสวาท  รามทิพย  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 
๔. นายธีรยุทธ  คงทองสังข  หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายโมทย  ฝอยทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน   
๖. นายกําธร มิตรเปรียญ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๗. นายพัชรมณฑน พัชรยุทธิ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๘. นางสาวเมธปยา ศิริพูนทรัพย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๙. นายแสนพล บุญชัย แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 

๑๐. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 
๑๑. นายสัญญา สีตอง แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาพะยอม 
๑๒. นายนิวัช เทพสง  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร  

(ปญญานันทภิกขุ) 
๑๓. นายจารกึ ปยวาจานุสรณ  สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายสรายุทธ  ชวยศร ี แทน สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 

๑๕. วาท่ี ร.ต.พลกฤต ทวีตา แทน สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร 
๑๖. นายอําพล แกวเก้ือ  สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๑๗. นายกําพล  เมืองแกว แทน สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๑๘. นายศรชัย  สมแกว  สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๑๙. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๐. นายชาคริต ดําชื่น แทน สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๒๑. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอําเภอควนขนุน  
๒๒. นายพิลือ เขียวแกว แทน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๓. นายประสพ  ตราชู แทน สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๖. นางสุวรรณา พัฒนพงศ  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๒๗. นายมานพ  รามทอง  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
๒๙. นางนฤพงศ  ภักดี  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๓๐. นางพัชน ีอนุมณี แทน หัวหนากลุมงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๓๑. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๓๒. นางพิมลพรรณ  สุวรรณลิขิต   หัวหนากลุมงานโรคไมติดตอ 
๓๓. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๓๔. นางวาสนา  ขวัญสุกล แทน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 



-๒- 

ลําดับ ช่ือ-สกุล  ตําแหนง 
๓๕. นายณัฐพงษ  พัฒนพงศ  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๖. นางสุพร  พรหมมาศ    หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๓๗. นายโชติ  ชวยเนียม  หัวหนางานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๘. นายจิรพงษ  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๙. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล  ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร จนัทรตระกูล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายจิรภัทร  เชาวมาล ี  รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต ติดราชการ 
๓. นางกริษฐา รักประสูติ  ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดย

แมลงท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 
ติดราชการ 

๔. นายพิพัฒน พิพัฒนรัตนเสรี   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  ติดราชการ 
๕. นายสุนทร  คงทองสังข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ติดราชการ 

๖. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน  หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
รพ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๒ นางพนัชกร สงแสง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓. นายสมบัติ พุมพัว นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการ 
๔. นายชรินทร หนูเก้ือ  อสม. 
๕. นางลดารัตน ขําแกว  อสม. 
๖. นางศุภกร  หมวดมณี  อสม. 
๗. นางพานิตย นพรัตน อสม. 
๘. นางกาญจนา จันปาน  อสม. 
๙. นางยุพิน มณีสุวรรณ  อสม. 

๑๐. นายบัณฑิต วิชิตพงษ  อสม. 
๑๑. นางณัฐชนา  ฉิมรักษ  อสม. 
๑๒. นางประทีป  ทองแกวเกิด อสม. 
๑๓. นางสุจินต  รักมาก อสม. 
๑๔. นางสาววิลาวัลย  วัชรคม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๑๕. นายสิทธพงศ  เรืองแกว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 
๑๖.  นางวิโรชา  เพียรเจริญ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ  
๑๗. นางคํานึง  จันทรเหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๙  น.  



-๓- 

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

ยุทธศาสตรฯ) 
“คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศมี
ความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข” 
  พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกคณะ
บุคคลท่ีเขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือวันท่ี  4 ธันวาคม 2541 

3)  เปดบรรเลง เพลงจําข้ึนใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (สสจ.พัทลุง) 
- เปดคลิปวีดโีอ รมว.สธ. สงความสุขปใหม 2561 ถึงชาวกระทรวงสาธารณสุข 
- เปดคลิปวีดโีอ ปลัดสธ. สงความสุขปใหม 2561 ถึงชาวกระทรวงสาธารณสุข 
4)  การลงนามการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี (กลุมงาน

ควบคุมโรคไมติดตอ) 
ดวยไดรับสั่งการจากศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงใหจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 เมษายน 2546 โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ทํา MOU กับผูวาราชการจังหวัดพัทลุง และใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทํา MOU กับสวนราชการท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ (รพท. รพช. และ สสอ.ทุกแหง) ท้ังนี้เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุมขาราชการและเปนตัวอยางท่ีดี
แกประชาชน 

5)  การมอบโลรางวัล โรงพยาบาลท่ีผานเกณฑการประเมิน NCD Clinic Plus ระดับเขต (กลุมงาน
ควบคุมโรคไมติดตอ) 

ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไดสงโรงพยาบาลระดับ S (รพ.พัทลุง), M (รพ.ควน
ขนุน)และระดับ F (รพ.กงหรา)  เขารับการประเมิน NCD Clinic Plus ระดับเขต  เม่ือป 2560 ผลการประเมิน 
จังหวัดพัทลุง ผานเกณฑมาตรฐานท้ัง 3 แหง โดย ผลการประเมิน ดังนี้ 
    1. รพ.พัทลุง ผานเกณฑ ระดับ ดีมาก 
   2. รพ.ควนขนุน ผานเกณฑระดับ ดี 
   3. รพ.กงหรา ผานเกณฑ ระดับดีเดน (และไดรับการคัดเลือกระดับประเทศเปน Best 
practice รพ.ระดบั F) 
  6)  การมอบเกียรติบัตร และใบรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานหนวยบริการสาธารณสุข (กลุมงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) ดังนี้ 

 1. เกียรติบัตร รพ.ท่ีผานการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  รายชื่อดังนี้ 
    -  รพ.พัทลุง   
    -  รพ.ควนขนุน   
    -  รพ.ปาพะยอม 
    -  รพ.ศรีบรรพต 
    -  รพ.กงหรา   
    -  รพ.เขาชัยสน 
    -  รพ.บางแกว   
    -  รพ.ตะโหมด 
    -  รพ.ปาบอน 



-๔- 

    -  รพ.ปากพะยูน 
    -  รพ.ศรีนครินทร 
 2. ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสุขศึกษา  จํานวน  9 แหง ดังนี้ 
    -  รพ.พัทลุง 
    -  รพ.สต.ศาลามะปราง อ.ศรีบรรพต 
    -  รพ.สต.ตนสน  อ.บางแกว 
   -  รพ.สต.นาปะขอ  อ.บางแกว 
   -  รพ.สต.หาดไขเตา  อ.บางแกว 
   -  รพ.สต.หนองบอ  อ.บางแกว 
  -  รพ.สต.โหละหาร  อ.ปาบอน 
  -  รพ.สต.หนองธง  อ.ปาบอน 
  -  รพ.สต.หวัควน  อ.ปากพะยูน 
 3. เกียรติบัตรหนวยงานท่ีมีผลงานแนวปฏิบัติท่ีดีเปนแบบอยางในการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
   -  รพ.พัทลุง มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานวิศกรรมเครื่องมือแพทยระดับคุณภาพ 
  -  รพ.ควนขนุน ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) มาตรฐานงานรังสวีินิจฉัย  
  -  รพ.กงหรา มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานสุขศึกษา ระดับคุณภาพ 
  -  รพ.บางแกว มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา ระดับคุณภาพ 
 4. เกียรติบัตร การนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีดานสุขศึกษา และการพัฒนาพฤติกรรม ในเวที

ประชุมงานสุขศึกษา และวิชาการเม่ือวันท่ี  14 ธันวาคม 2560  
  -  รพ.สต.ศาลามะปราง อ.ศรีบรรพต 
  -  รพ.สต.หวัควน อ.ปากพะยูน 
 5. มอบเงินรางวลั อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด ป 2560 จํานวน  11 สาขา ดังนี้ 
  -  สาขาการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ  
   นายชรินทร หนูเก้ือ อ.เมืองพัทลุง 
  -  สาขาสงเสริมสุขภาพ  
   นางลดารตัน ขําแกว อ.เมืองพัทลุง 
  -  สาขาการบริการในศูนยสาธารณสุขมูลฐานใน(ศสมช.) และการสรางหลักประกันสุขภาพ 
   นางศุภกร  หมวดมณี อ.เมืองพัทลุง 
  -  สุขภาพจิตชุมชน  
   นางพานิตย นพรัตน อ.ศรีบรรพต 
  -  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
   นางกาญจนา จันปาน อ.ควนขนนุ 
  -  สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
   นางยุพิน มณีสุวรรณ อ.ปาบอน 
  -  สาขาการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน  
   นายบัณฑิต วิชิตพงษ อ.ปาบอน 
  -  สาขาภูมปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ 
    นางใจ หนูจุย อ.ศรีบรรพต 
  -  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
   นายรื่น  แจงกระจาง อ.ปากพะยูน 
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  -  สาขานมแมและอนามัยแมและเด็ก 
   นางณัฐชนา  ฉิมรักษ อ.ควนขนุน 
  -  สาขาทันตสุขภาพ 
   นางประทีป  ทองแกวเกิด อ.ปาพะยอม 
7) การมอบโลรางวัลแกอําเภอท่ีผานการประเมินรับรองอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน

ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ป 2560 (กลุมงานควบคุมโรคตดิตอ)  
    ดวย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา กําหนดการมอบโลรางวัลแกอําเภอ 

ท่ีผานการประเมินรับรองอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ป 2560 ในโครงการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ดานการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ เขตสุขภาพ 
ท่ี 12 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมลีลาวดี โรงแรมหาดใหญพาราไดช แอนด รีสอรท  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดดังนี้ 
         การดําเนินงานระบบสุขภาพอําเภอบางแกว (Best Practice) ผานการประเมิน ระดับดี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
๑.๑.๑  การบริหารจัดการงบลงทุน  ในภาพรวมรายการครุภัณฑยังไมแลวเสร็จ สิ่งกอสราง

ดําเนินการเรงรัดกอหนี้แลวเสร็จทุกรายการ  การเบิกจายรายการครุภัณฑดําเนินการเรงรัดกอหนี้ผูกพันไดหมด 
ยกเวนเครื่องปนไฟ  

ขอเนนย้ําและกระตุนใหผูเก่ียวของดําเนินการดวย ขอทบทวนระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวของกับ
การเงินดวย 

๑.๑.๒ การดําเนินการ PCC. ขอใหดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน  
๑๕ ทีม โดยกําหนดทีมดําเนินการ ตามรายไตรมาส  

การดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ และปตอไป มอบหมายใหนายดุษฎี คงตระกูล
ทรัพย ดําเนินการจัดทําแผน และมีการประชุม คกก.และผูท่ีเก่ียวของ  กรณีท่ีไมมีแพทย เฉพาะทางดานเวชปฏิบัติ 
ขอใหแพทยท่ัวไป ออกใหบริการแทน โดยออกปฏิบัติงานอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง มุงเนนการดูแลตอเนื่องอยาง
นอย รอยละ 60 ซ่ึงในเขตเมืองพัทลุง และอําเภอควนขนุน จะดําเนินการติดตามในชวง เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

นายธีรยุทธ  คงทองสังข นําเสนอการดําเนินการ PCC. ของโรงพยาบาลพัทลุง ในชวงเดือน 
มกราคม ๒๕๖๑ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดานประชากรเล็กนอย ชวงเชาใหบริการ ชวงบายออกเยี่ยมบาน  

ประธาน ขอใหดําเนินการอยางนอยในเกณฑข้ันต่ํา 
๑.๑.๓ การดําเนินการ LTC. กองทุนตําบล  มีการดําเนินการ care plan ในป ๒๕๕๙ จํานวน 

13 แหง  ยังไมมีการโอนเงินจํานวน ๕ แหง ในป ๒๕60 มีการดําเนินการเพ่ิมอีก 28 แหง โดยผานการอนุมัติแลว 
๕ แหง  โอนเงินแลว ๔ แหง ขอใหเรงรัดดวย ป ๒๕61 เปาหมายการดําเนินการจํานวน ๗๓ แหง ดําเนินการไป
แลว ๔๑ แหง ไดรับการอนุมัติในการดําเนินงานจํานวน ๑๘ แหง  

๑.๑.๔ กองทุนตําบล ขอความรวมมือผูเก่ียวของดําเนินการเบิกจาย ตั้งเปาหมายยอดยกไป  
ไมเกิน ๑๐ ลานบาท  

๑.๑.๕ งบประมาณการเงินเก่ียวกับเงินเดือน ในภาพรวม ป ๒๕61 ภาพรวม ๘๓๙ ลานบาท 
เบิกจายเปนคาเงินเดือนประมาณ ๕๐๐ ลานบาท  
 ๑.๒ ประชุมหัวหนาสวนราชการ 
  ๑.๒.๑  ไมมื 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธ ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เปนตนไป ณ หองประชุม ชั้น ๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เรียบรอยแลว  มีจํานวน  ๖ วาระ ๑๐ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวใน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/ 
intranet.php  และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบ
หรือเสนอแกไขและรับรองฯ ตอไป 
 รพ.ปาบอน กรณีการจางลูกจางชั่วคราว ขอใหดําเนินการทําขอตกลง ของ คปสอ.ปาบอน เปนครั้ง
คราวทุก ๖ เดือน  ประธานมอบหมายใหกลุมงานทรัพยากรบุคคล ดําเนินการใหคําแนะนําในการดําเนินการให
ถูกตอง ดวย 
    มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  
 ๓.๑ นายสรายุทธ ชวยศร ีตัวแทนสาธารณสุขอําเภอตะโหมด นําเสนอแผนการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) มีการจัดตั้ง คกก. ระดับอําเภอ เพ่ือแกไขประเด็นปญหา NCD, 
ไขเลือดออก, และ TB   
 ประธาน : แนวทาง พชอ. ขอใหขับเคลื่อนการแกปญหา ตามปญหาของแตละพ้ืนท่ี สรางการ
มีสวนรวม ภาคีเครือขาย ท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ นายพัชรมณฑน พัชรยุทธิ  ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน และวาท่ี ร.ต.
พลกฤต ทวีตา ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) นําเสนอแผนการดําเนินงานการ
ดูแล ควบคุม ปองกันวัณโรค(TB). 
 ประธาน : ขอใหผูรับผิดชอบของ สสจ.พัทลุง เขารวมรับฟงการนําเสนอดวย เนนย้ําใหนํา
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย ในกรณีการเฝาระวัง คัดกรองโรค โดยการ 
x- ray ของผูตองขัง ไมเกิน ๑๐๐ ราย ของอําเภอศรีนครินทร ขอใหประสานกับโรงพยาบาลพัทลุง ดําเนินการ
ตามแนวทางพ่ีชวยนอง และแนวทางดังกลาวขอใหคํานึงถึง การเรียกเก็บคาใชจายกับโรงพยาบาลชุมชนใน
เครือขายดวย 
 - การข้ึนทะเบียนของผูปวยวัณโรคของแตละหนวยบริการ เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีขอมูล
เปาหมายการข้ึนทะเบียนต่ํากวาเปาหมาย   
 - การคนหา คัดกรอง กลุมเปาหมายเชน ผูสูงอายุ กลุมผูปวยโรคไมติดตอ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

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 
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    มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

        ไมมี  
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

    ไมมี 

  ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

    ไมมี 

     ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานควบคุม
โรคติดตอ นําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ๑) สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระรวง คิดเปน
อัตราปวยมากท่ีสุด คือ ๑,๗๒๘.๒ ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเปนอัตราปวย ๓๒๕.๖  
ตอประชากรแสนคน และ โรคไขเลือดออก คิดเปนอัตราปวย ๒๐๔.๕  ตอประชากรแสนคน เปนตน และในกรณี 
ท่ีมีอัตราปวยสูงกวา คา Median ขอใหดําเนินการเฝาระวังปองกันโรคอยางตอเนื่องดวย    
  ๒) สถานการณไขเลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ในเขตสุขภาพท่ี 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยูอันดับ ๔  มีแนวโนมลดลงและต่ํากวาคา Median ๕ ปยอนหลัง ผูปวยสะสม (1 ม.ค.2560 
– 25 ธ.ค. 2560) 1,077 ราย อัตราปวย 204.5 ตอประชากรแสนคน และอําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงท่ีสุดสะสม
ท้ังป ในระดับเขตสุขภาพท่ี ๑๒  คือ อําเภอเมืองพัทลุง อันดับท่ี ๑  อําเภอเขาชัยสน อันดับท่ี ๘ และ อําเภอปาก
พะยูน อันดับท่ี ๑๘  อัตราปวยสูงท่ีสุด ๓ สัปดาหยอนหลัง ในระดับเขตสุขภาพท่ี ๑๒ คือ อําเภอเมืองพัทลุง 
อันดับท่ี ๑๖ และอําเภอกงหรา อันดับท่ี ๑๘ อัตราปวยตามกลุมอายุ  มีอัตราปวยสูงสุดคือ ชวงอายุ ๑๐ – ๑๔ ป 
รองลงมาคือ ชวงอายุ ๑๕ – ๒๔ ป และชวงอายุ ๕ – ๙ ป ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูง มากกวา 1๕๐ ตอประชากร
แสนคน มากท่ีสุดคือ อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลพญาขัน ตําบลควนมะพราว ตําบลลําปา ตําบลทาแค ตําบล 
นาโหนด ตําบลคูหาสวรรค ตําบลนาทอม ตําบลปรางหมู ตําบลชัยบุรี และตําบลเขาเจียก อําเภอปากพะยูน คือ 
ตําบลเกาะหมาก ตําบลหารเทา และตําบลดอนประดู อําเภอเขาชัยสน คือ ตําบลหารโพธิ์ ตําบลโคกมวง ตําบล
ควนขนุน และตําบลเขาชัยสน อําเภอควนขนุน คือ ตําบลทะเลนอย และอําเภอปาพะยอม คือตําบลปาพะยอม  
  อําเภอเมืองพัทลุง อัตราปวย มีแนวโนมลดลง แตสูงกวาคา Median อัตราปวย
ไขเลือดออก อําเภอเมืองพัทลุง ผูปวยไขเลือดออก (1 ม.ค.60 ถึง 25 ธ.ค. 2560 จํานวน 523 ราย อัตราปวย 
417.1 ตอประชากรแสนคน เม่ือแยกรายตําบล มีอัตราปวยสูงกวาคา Median ของอําเภอเมืองพัทลุง คือตําบล
พญาขัน ตําบลควนมะพราว ตําบลลําปา และตําบลทาแค    
  หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 วัน 
และหมูบานท่ีมีแนวโนมควบคุมโรคไมได อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลคูหาสวรรค รหัสชุมชนท่ี 25 

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง   

๑) สนับสนุนใหทุกอําเภอเปด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ/ 
อุปกรณสําหรับคุมโรคไขเลือดออกใหเพียงพอและทันสถานการณ 

   2) สรางภาคีเครือขาย ดานสาธารณสุข องคการปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)
โรงเรียน ชุมชน และผูนําศาสนา เปนวาระชุมชน 



-๘- 

   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 ) ผูปวยเลปโตสไปโรสิส (1 ม.ค. - 25 ธ.ค. 2560)  67 ราย อัตรา
ปวย 12.7 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย (CFR=1.5%) เปนเพศชาย อายุ 62 ท่ีอยูขณะปวย 252 ม. 9  ต.
โตนดดวน อ.ควนขนุน อัตราปวยเลปโตสไปโรสิสรายตําบล สะสม ท่ีมีอัตราปวย มากกวา ๓๐ ตอประชากรแสน
คน ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา ตําบลรมเมือง อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลเกาะเตา อําเภอปาพะยอม ตําบลลํา
สินธุ อําเภอศรีนครินทร และตําบลโตนดดวน ตําบลพนมวงค อําเภอควนขนุน 
  ประธาน : มุงเนนใหทุกพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง ซ่ึงมีผูปวยครอบคลุมทุกอําเภอ ยกเวน อําเภอปาก
พะยูนยังไมมีผูปวย ขอใหเฝาระวังการเกิดโรคดวย ผูปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส (4E + 2C) 
 • Early detection คนหาผูปวย โดยใชเครือขายสถานีอนามัย และ อสม. 
 •  Early Diagnosis การวินิ จ ฉัย ใชหลักประวัติ ลุ ยน้ํ า  ไข สู ง  ปวดศีรษะรุนแรง  
ปวดกลามเนื้อ 
 • Early Treatment การรักษาเบื้องตนโดยเร็ว Doxycycline (100 mg) 1 เม็ด วันละ
2 ครั้ง เชา-เย็น นาน 5–7 วัน การสงตอผูปวยโดยดวนถาผูปวยรูสึกไมดีข้ึนภายใน 3 วัน หรือ ความดันโลหิต 
≤90 /60 mmHg. หรือ อัตราการหายใจ≥24 ครั้งนาที รวมไปถึงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 • Early Control สอบสวนทุกราย ปองกันควบคุม เฝาระวังผูปวยรายอ่ืน 
 • Coordination ประสานปศุสัตวและเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว  
การทาลายแหลงรังโรค 
 • Community involvement สรางพลังชุมชนใหตระหนักถึงอันตราย การเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรค 
 ประธาน : ผวจ.ใหคําแนะนํา พ้ืนท่ีลุมน้ําขัง ในชวงเดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. และ ก.พ. เปนชวงการ
เฝาระวังโรค ขอใหเฝาระวัง สรางความตระหนักในการดําเนินการดวย ขอความรวม ผอ.สต เฝาระวังดวย  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๓)  แนวทางการดูแลผูป วยวัณโรค ซ่ึงการคัดกรอง เนนย้ํ าการ ข้ึนทะเบียน  
และ การ x-ray ของกลุมเปาหมาย 
 ประธาน : ขอใหผูเก่ียวของปรับเปาหมายใหมีความสอดคลองกับเปาหมายกระทรวง 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ความทันเวลาและคุณภาพขอมูล 43 แฟม (จากระบบสารสนเทศดานขอมูล 

สุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS))  
 ประธาน :  ขอใหสรุปและนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๒)  กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบท่ี 1 เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดพัทลุง ในระหวางวันท่ี 17 – 19 มกราคม 2561 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.7.3 กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยนางอารีย  ชูแกว นําเสนอ 

รายละเอียดเรื่อง ผลงานมูลคาการใชยาสมุนไพร 
ประธาน : ขอใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.7.4 กลุมงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู นําเสนอเรื่องสถานการณทาง

การเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 
ประธาน : ขอใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ นัดหมายผูแทนรับรถเข็นผูปวยจากศิษยเกา ภาคใต ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๑.๓๐ น. 
  ๖.๒ การพิจารณาคาตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตวั 

ของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๗ น. 
 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 


	รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม
	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ


