
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๔. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายโมทย์  ฝอยทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน   
๖. นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  
๗. นายก าธร มิตรเปรียญ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๘. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๙. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 

๑๐. นายแสนพล บุญชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๑. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๑๒. นายนิวัช เทพสง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๓. นายจิรภัทร์  เชาวมาลี  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๔. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๕. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๖. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๗. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๘. นายประภาส สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๙. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๐. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๒๑. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๒. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๓. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๔. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๕. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๖. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๗. นางสุวรรณา พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๘. นายมานพ  รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒๙. นายทวี  ชูช่วย แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓๐. นางปิยะมาลย์  ฉ่ ำเฉกหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๓๑. นางสินีนาฎ อนุมณี แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๒. นางทัฎธภัสส์  มณีชาตรี   แทน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
๓๓. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๔. นางวาสนา  ขวัญสุกล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๓๕. นางสุพร  พรหมมาศ    หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๖. นายราชัน  รักชุม แทน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๗. นางจิตรา่่ปราบปรี แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๘. นายโชติ่่ช วยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๙. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๐. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ 
๓. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๔. นางกริษฐา่รักประสูติ  ผู้ช วยหัวหน้าหน วยควบคุมโรคติดต อน าโดย
แมลงที่่๑๒.๓่จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๕. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายเจิม  นวลมุล นักจัดการทั่วไปช านาญการ 
๒ นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นางไพลิน  ฆังครัตน์ นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ 
๔. นายศรีอรรถ  แก้วทิพย์ นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ 
๕. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นายสมบัติ พุ่มพัว นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ 
๗. นางสุพัตรา  รักเกตุ นักจัดการทั่วไปช านาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๙  น.  
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป  
๓)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 

“การปิดทองหลังพระนั้น  เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก   
ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มี ใครเห็น  แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า  
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ ”   

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506 
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3)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข) 

4)  การมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Green & Clean Hospital ให้กับ  
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 11 แห่ง(กล ุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรอง  GREEN  &  CLEAN  Hospital                                     
ปี  ๒๕๖๐  ให้แก่โรงพยาบาลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ระดับดีมาก  จ านวน  ๑  แหง่   
๑. โรงพยาบาลควนขนุน 

ระดับดี  จ านวน  ๓  แห่ง  
๑. โรงพยาบาลพัทลุง 
๒. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
๓. โรงพยาบาลบางแก้ว 

ระดับพ้ืนฐาน  จ านวน  ๗  แห่ง 
๑. โรงพยาบาลกงหรา 
๒. โรงพยาบาลเขาชัยสน 
๓. โรงพยาบาลตะโหมด 
๔. โรงพยาบาลปากพะยูน 
๕. โรงพยาบาลป่าบอน 
๖. โรงพยาบาลป่าพะยอม 
๗. โรงพยาบาลศรีบรรพต 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1.1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นห่วงเรื่องความสะอาดของ 

ของโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านร่วมใจกันดูแลรักษาความสะอาดโรงพยาบาลทุกแห่งด้วย 
 1.1.2 แนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ขอความ 

ร่วมมือผู่้เกี่ยวข้องทุกท่านในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังกล่าวด้วย 
๑.๑.๓ การก าหนดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของเขตสุขภาพที ่๑๒ คือการแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น(Teenage Pregnancy) 
 1.1.๔  การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน LTC การจัดสรรงบประมาณของผู้สูงอายุที่มี 

ภาวะพ่ึงพิง  ขอให้ด าเนินงานไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน LTC มีข้ันตอนดังนี้  
ขั้นที ่1 เตรียมการ    

   ขั้นที ่2 อบรม ผู่้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในพ้ืนที ่(Long Term Care 
Manager : CM), และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุภาคทางการ (Care Giver : CG) 
   ขั้นที ่3 แต่งตั้งคณะอนุ LTC แล้ว 
   ขั้นที ่4 ได้รับแผนการดูแลเฉพาะราย(care plan : CP)แล้ว 
   ขั้นที ่5 อนุมัติ CP แล้ว 
   ขั้นที ่6 อนุมัติโอนแล้ว(รอโอน) 

ขั้นที ่7 โอนแล้ว 
  ขอให้ผู่้เกีย่วข้องด าเนินการให้มีความก้าวหน้าดังนี้ 
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๑) มีการด าเนินการ LTC อยู่ในขั้นท่ี่่๒่–่๓ ขอให้มี CP่และด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 

ขั้นที่ ๔ – ๕ 
๒) มีการด าเนินการ LTC อยู่ในขั้นที่ ๔ – ๕ ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน ขั้นที่ ๗  

 ๑.๑.๕  การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน มีการเตือน ทวง และติดตาม ขอให้ด าเนินการไปตาม 
ระเบียบราชการ การด าเนินการ เรื่องเครื่องปั่นไฟ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หาผู้ขายไม่ได ้จ าเป็นต้องคืน
งบประมาณ 

 ๑.๑.๖  การด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยให้มีการตรวจค ัดกรองเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขทุกคน 

 ๑.๑.๗  โครงการ Happy Money ได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือตอบสนองบุคลากรสาธารณสุขที่ 
สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว            

๑.๑.๘  กองทุนต าบล ในภาพรวม มียอดเงินยกไปเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เป้าหมายการด าเนินการ  
ยอดยกไปมีสัดส่วนที่ น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาท  

ขอคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ  
๑) สปสช.ออกระเบียบในการเบิกจ่ายเงิน ไม่สะดวกต่อการเบิกจ่าย  
๒) ควรเปลี่ยนประเภทของกองทุนเพ่ือให้มีการเบิกจ่ายเงินได้ยิ่งง่ายยิ่งขึ้น 
๓) มีข้อเสนอแนะต่อ สปสช. ให้สาธารณสุขอ าเภอ เป็นเลขานุการ ซึ่งเดิมโครงสร้างของ 

คณะกรรมการกองทุนต าบล สาธารณสุขอ าเภอ มีต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
๔) การมุ่งเน้นเบิกจ่ายเงินของกองทุนต าบล  เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงิน แต่ไม่ได้เร่งรัดส่วน 

ท้องถิ่น  
๕) สาธารณสุขอ าเภอ มีบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินการ ในการขับเคลื่อนกองทุนต าบล  
๖) การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนต าบลนั้น มีเจตนารมณ์ เพ่ือระดมความคิดในการ 

แก้ปัญหา และควรมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหา 
ประธาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีข้อมูล ในการปรับแก้ปัญหา สะท้อนปัญหาให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับ 

ฟังไปด้วยกันขอให้ขับเคลื่อนกองทุนต าบลอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินกองทุนมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น การ
เร่งรัดกองทุนที่ยังไม่มีโครงการ มี 5 กองทุนขอให้เร่งรัดด้วย  

๑.๑.๙ เรื่องรถเกิดอุบัติเหตุ เร่งรัดให้ท าประกันรถ  ติดตั้งระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
(Global Positioning System : GPS) และ การอบรม พขร. ขอให้เร่งรัดการด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
 ๑.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
   ๑.๒.๑  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  ๖ วาระ ๑๐ 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  ๑๒/๒๕๖๐  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐  
 ๓.๑ นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง น าเสนอแผนการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) มีการแต่งตั้งในรูปแบบประชารัฐ  เป้าหมาย ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง
ได้ โดยใช้กระบวนการด าเนินงาน PDCA  ประเด็นจากที่ประชุม คือการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะ และ
อาหารปลอดภัย ความคาดหวัง คือ มีกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมโยงกันทุกระดับ  
 ประธาน : แนวทาง พชอ. ขอให้ขับเคลื่อนแก้ปัญหา ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ สร้างการมี
ส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   น าเสนอ
แผนการด าเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค(TB).การด าเนินการคัดกรองยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมาย ใน
กลุ่ม NCD และผู้สูงอายุ ปัญหา Success Rate ขาดความคลอบคลุม ในการบันทึกข้อมูล  
 นายธีรยุทธ  คงทองสังข์ สอบถามเรื่องการใช้โปรแกรมท่ีซับซ้อน มีการบันทึกข้อมูล เป็น
ฐานข้อมูล ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด าเนินการไปแล้ว 
 ประธาน : การขึ้นทะเบียนตามเป้าหมายที่วางไว้ ข้อมูลในระดับจังหวัด ร้อยละ 14  
ขอให้ด าเนินการเชิงรุก ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคัดกรอง ใน 7 กลุ่มเป้าหมาย โดยวางกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

   ไม่มี 

  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
   ๔.๓.๑ น าเสนอการด าเนินงาน QOF โดยสรุปคือ มีงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท รวม
ทัง้หมด 8 ตัวชี้วัด ขอให้ด าเนินการแก้ไข้ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2561  ขอความร่วมมือผู้บริหารติดตาม 
ควบคุมก ากับ เน้นย้ าการตรวจสอบข้อมูล ของหน่วยบริการด้วย  
   ประธาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ได้รับจัดสรรน้อยกว่าเดิม   ข้อให้เร่งรัดการคัดกรองด้วย 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        4.4.1 แจ้งผลการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ สสจ.พัทลุง คือกลุ่ม
อ านวยการระดับสูงคือ ผอ.รพ.พัทลุง กลุ่มวิชาการคือ นางสุดา ข านุรักษ์ กลุ่มลูกจ้างประจ า คือ นายสมปอง   
ไชยรักษ์ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ  
  ประธาน ขอให้แต่ละหน่วยงาน ส่งตัวแทนข้าราชการพลเรือน อย่างน้อย 1 ท่านในแต่ละหน่วยงาน  
จะเป็นตัวแทนของ สสจ. 3 กลุ่ม  
    มติที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

    ไม่มี 
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  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

    4.6.1 นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน สอบถามความก้าว  
นักเรียนทุน คือ อ าเภอควนขนุน อ าเภอศรีบรรพต และอ าเภอปากพะยูน  
  ประธาน : ขอให้ด าเนินการจัดส่งหนังสือมายัง สสจ. เพื่อที่จะหารือในล าดับต่อไป  
    มติที่ประชุม รับทราบ 
    ๔.๖.๒ นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูนสสอ.ปากพะยูน หารือเรื่อง
การประเมิน อสม.ระดับประเทศ ขอให้ สสจ.พัทลุง เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ คกก.กวป.เข้าร่วม
การประกวดดังกล่าวด้วย  
    มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายทวี่ชูช วย่แทนหัวหนา้กลุ มงานควบคุมโรคติดต อ 
น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑,๗๒๘.๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๓๒๕.๖  
ต่อประชากรแสนคน และ โรคไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๒๐๔.๕ ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น และในกรณี 
ที่มีอัตราป่วยสูงกว่า ค่า Median ขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วย    
  ๒) สถานการณ์ ไข้ เลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ใน
ระดับประเทศ(๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑) จังหวัดพัทลุง มีอัตราป่วยอยู่อันดับ ๒๕ ของประเทศ  และใน
เขตสุขภาพท่ี ๑๒ อยู่อันดับ ๓  มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ต.ค.256๐ 
– 2๓ ม.ค. 256๑) ๘๙ ราย อัตราป่วย ๑๗.๐๑ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยสะสมปี 2561 (1 - 25 ม.ค. 
2561) จานวน 12 ราย อัตราป่วย 2.3 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี  
ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอศรีบรรพต อันดับที่ ๔  อัตราป่วย ๓๙.๑๖ ต่อประชากรแสนคน อ าเภอเมือง
พัทลุง อันดับที่ ๙ อัตราป่วย ๓๔.๘๖ ต่อประชากรแสนคน และ อ าเภอป่าพะยอม อันดับที่ ๑๘  อัตราป่วย 
๑๙.๙๗ ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสูงที่สุด ๓ สัปดาห์ย้อนหลัง ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ คือ อ าเภอ 
ศรีบรรพต อันดับที่ ๑ อัตราป่วย ๒๒.๓๘ ต่อประชากรแสนคน อ าเภอป่าพะยอม อันดับที่ ๔ อัตราป่วย ๘.๕๖  
ต่อประชากรแสนคน อ าเภอศรีนครินทร์ อันดับที่ ๕ อัตราป่วย ๗.๕๑ ต่อประชากรแสนคน อ าเภอบางแก้ว อันดับ
ที่ ๑๗ อัตราป่วย ๓.๘๓ ต่อประชากรแสนคน และ อ าเภอเมืองพัทลุง อันดับที่ ๑๙ อัตราป่วย ๓.๓๒ ต่อประชากร
แสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๕ – ๙ ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และ
ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอศรีบรรพต 
ต าบลเขาปู ่และอ าเภอป่าพะยอม คือต าบลป่าพะยอม  
  อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยสะสม (1 - 25 ม.ค.61) จ านวน  5 ราย อัตราป่วย 27.8 ต่อประชากรแสนคน  
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยสะสม (1 - 25 ม.ค.61) จ านวน 3 ราย อัตราป่วย 8.4 ต่อประชากรแสนคน 
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  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   

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 

   5) รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ในหน่วยงาน 
และท่ีบ้านทุกวันเสาร์ อาทติย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

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

 ๒)  การบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (GIS Health) 
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม มีการสรุปการด าเนินการแยกรายหน่วยบริการ 

ณ วันท่ี่่๓๑่มกราคม ๒๕๖๑ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.7.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางสินีนาฎ อนุมณี   

น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยตามตัวชี้วัด “มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐” 

ประธาน : มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ยังไม่เกินเป้าหมายที่วางไว้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยนางทัฎธภัสส์  มณีชาตรี  น าเสนอการจัดสรรงบ 

กองทุนโรคเรื้อรัง ได้รับงบประมาณ จ านวน 10 กว่าล้านบาท  
ประธาน : มีการแยก ของงบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพบริการ  ซึ่งคุณภาพบริการ มี 

ความส าคัญในการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อย จ านวน 7 ตัวชีว้ัด 
4.7.๕ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
๑) สรุปผลการประชุมผู้บริหารฯ เรื่องงบประมาณกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๒) เรื่องสถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม รับทราบ 

    
 
 
 
 



-๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตวั 

ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๒ การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนางสุพร  พรหมมาศ(บันทึกการประชุมโดยกลุ่มงาน 

ทรัพยากรบุคคล) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๖.๓ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ แจ้งแนวทาง 
ประเมินผลค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสาธารณสุข ขอให้ด าเนินการไปตามก าหนดเวลา หาก
พฤติการณ์เกี่ยวกับตัวบุคคล ที่มีผลต่อการประเมินผลค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ขอให้ผู้ที่อยู่ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของผู่้จัดท าค ารับรอง ด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวบุคคล  

ประธาน : การด าเนินการข้างต้น มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเด่ อน่ท าให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน่  
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๓ น. 
 
 

                
               
                                            

่(นายสุชาติวิทยา่ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

่(นายสมใจ่หนูฤทธิ์) 
่่หัวหน้ากลุ มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


