
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
๔. นายอินทร์  จันแดง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง  
๕. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๖. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  
๗. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๘. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๙. นายนิวัช เทพสง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

๑๐. นายเจิม  นวลมุล แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๑. นายแสนพล บุญชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน   
๑๒. นางณัฐชยา ซ้อนข า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน    
๑๓. นางสาวละมัย พรหมทอง แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต  
๑๔. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๕. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๖. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  
๑๗. นายสานิต คงทอง แทน สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๘. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๙. นายประภาส สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๒๐. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
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. นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๘. นางกิติยา บุรีภักดี  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒๒. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๓. นางปฏิพล  รัตนพันธ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒๔. นางพิมลพรรณ  สุวรรณลิขิต    หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
๒๕. นางไพลิน ฆังครัตน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๖. นางวาสนา  ขวัญสกุล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๗. นางสุพร พรหมมาศ    หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒๘. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
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๒๙. นางลักขณา พืชมงคล แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๐. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๑. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๒. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา ติดราชการ 
๓. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๔. นางกริษฐา รักประสูติ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดย
แมลงที่ ๑๒.๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๕. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๖. นางปิยะมาลย์  ฉ ่ำเฉกหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ ติดราชการ 

๗. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓. นายวัทธิกร วัจนขจรกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐  น.  
 นายธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในที่ประชุม 
 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

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

ไม่ติดต่อ) 
" ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบ าเหน็จรางวัลหรือ

ผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ 
จะท าให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและม่ันคง" 
   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาส
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 

3)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 
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4)  มอบเกียรติบัตรอ าเภอผ่านการประเมินรับรองอ าเภอด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน( DHS-TRT) ปี  ๒๕๖๐ ระดับดี 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้อ าเภอด าเนินงาน DHS-RTI  เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน  โดยในปี ๒๕๖๐ จังหวัดพัทลุง มีอ าเภอที่สมัครด าเนินงานจ านวน ๔ อ าเภอได้แก่ อ าเภอควนขนุน อ าเภอ
เขาชัยสน  อ าเภอศรีนครินทร์ และอ าเภอป่าบอน จากการประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลผลการประเมินผ่านทางเวปไซด์ 
ของส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน ปรากฏว่าทั้ง ๔ อ าเภอผ่านการด าเนินงานระดับดี และมีการมอบเกียรติบัตรเมื่อวันที่ ๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรามา กาเด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรม ๑๐ กิจกรรม DHS - TRT  ดังนี้ 

  ๑ .การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวังและจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
  ๒. การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
  ๓. การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา 
  ๔. มีแผนงาน/โครงการ 
  ๕. การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
  ๖. การด าเนินงานมาตรการชุมชน /ด่านชุมชน 
  ๗. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 
  ๘. การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 
  ๙. การขับเคลื่อนทีมระดับต าบล/ท้องถิ่น /หน่วยงาน 
  ๑๐. การสรุปผลการด าเนนิงาน 
        ด าเนินการได้ ๖ กิจกรรม ระดับดี 
          ด าเนินการได้ ๘ กิจกรรม ระดับดีมาก 
        ด าเนินการได้มากกว่า ๘ กิจกรรม ระดับดีเด่น 
อ าเภอทีผ่่านการด าเนินงานระดับดี และได้รับมอบเกยีรติบัตร มีดังนี้ 

๑. อ าเภอควนขนุน  
๒. อ าเภอเขาชัยสน   
๓. อ าเภอศรีนครินทร์  
๔. อ าเภอป่าบอน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑.๑  ไม่มี    

 ๑.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ประชุมแทน 
   ๑.๒.๑  ติดตามผลการเบิกจ่ายงบปรมาณประจ าปี ๒๕๖๑ ในภาพรวมของจังหวัด 
อยู่ในอันดับ ๗๒   
   ๑.๒.๒ การติดตามงบลงทุนยังมีบางรายการไม่สามารถไปตามแผนที่วางไว้ 
   ๑.๒.๓ กรณีงบ โรงพยาบาล ก าลังด าเนินการจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน ๒ ล้านกว่าบาท  
ในภาพรวมของจังหวัดเบิกจ่ายได้ในล าดับ ๕๒ ของประเทศ 
   ๑.๒.๓ เบิกจ่ายของผู้ป่วยนอก ในการเบิกจ่ายตรง การให้บริการโดยใช้บัตรประชาชน 
   ๑.๒.๔ ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่ จยย. สาเหตุ เกิด เปลี่ยนเส้นทางกระชั้ดชิด  
อายุส่วนใหญ่ ๑๐ – ๓๐ ปี มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย  
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   ๑.๒.๕ วันที่ ๒ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรม ในการท าความสะอาด วัดคูหาสวรรค์ และการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้วย 
   ๑.๒.๖ การแสดงภาษีเงินได้ของข้าราชการ  ขยายเวลาจาก วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ยื่นผ่าน
ช่องทางอินเตอร์ ขยายเป็นวันที่ ๙ เมษายน 2561 
   ๑.๒.๗ การรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ ขับรถมีน้ าใจ มีวินัยการจราจร  ช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน 
ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวเตรียมความพร้อม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด ด้วย เช่น จุดตรวจต่าง ๆ ของ
จังหวัดพัทลุง  
   ๑.๒.๘ การออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทางประชารัฐ“เครือข่ายประชารัฐ” ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดลานช้าง หมู่ที่ ๗ ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดย
ปรับเปลี่ยนก าหนดการจากเดิมช่วงเช้า เป็นช่วงบ่าย ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จึงขอให้ทุกหน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับโครงการฯ และออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ด้วย  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/2561 วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๖ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข 
จั ง ห วั ด พัทลุ ง   โ ด ย ได้ ด า เ นิ น ก า ร จั ดท า แล ะน า เ สนอ ไ ว้ ใ น ร ะบบ เ อกส า ร อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส์ แ ล้ ว
http://203.157.229.11/intranet/inranet.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป  
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
 ๓.๑ นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน น าเสนอแผนการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) มีการแต่งตั้งในรูปแบบประชารัฐ มีความครอบคลุมทุกภาพ มีการบูรณาการ
ระดมความคิด  มีการวางแผนให้มีความสอดคล้องกัน ไทยนิยมยั่งยืน มีการวางแผนการประชุมทุกวันพุธที่ ๒ ของ
เดือน การเสนอปัญหา จัดล าดับความส าคัญ และก าหนดปัญหาในการด าเนินงาน มีประเด็นปัญหาคือ การเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน อ าเภอป่าบอน และการขับเคลื่อน การด าเนินงานป่าบอนเมืองสมุนไพร โดยมีการจัดตั้ง
กองทุนสมุนไพรอ าเภอป่าบอน 
 ประธาน : ขอให้ด าเนินการจัดประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ โรงพยาบาลบางแก้ว ขอน าเสนอแผนการด าเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค
(TB). ในเดือนต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

4.1.1. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน 
ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลพัทลุง     
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑.๒. Service plan palliative care  โดยนายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง  น าเสนอการเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ของโรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาล
ป่าบอน  มีแผนการเยี่ยม ดังนี้ คือ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลเขาชัยสน วันที่ 

http://203.157.229.11/intranet/inranet.php
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๑๘  เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลตะโหมด และโรงพยาบาลกงหรา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลศรี
บรรพต และโรงพยาบาลป่าพะยอม 

ประเด็นการเยี่ยม คือ เพื่อแก้ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ๔.๒.๑ แจ้งจากกองทุนฟ้ืนฟู ๆ  ประเด็นมีบางโรงพยาบาลยังไม่มีการเบิกกาย
อุปกรณ์ ให้ด าเนินการจัดท าแผน ตามหลักเกณฑ์ ขอให้โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องด าเนินการด้วย เช่น โรงพยาบาลควน
ขนุน  

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
  4.3.1 การด าเนินงาน LTC จังหวัดพัทลุง ท่านปลัดกระทรวง ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๑ บริเวณ ต าบลปันแต และต าบลโคกชะงาย อปท.เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคลอบคลุมทุกหน่วยงาน  
    จังหวัดพัทลุงเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ ต าบลชะรัตให้ด าเนินการโอนเงิน ต าบล
คลองเฉลิม ให้ด าเนินการอนุมัติ  อ าเภอเขาชัย ขอชื่นชมการด าเนินงาน อ าเภอควนขนุน ขอเร่งรัดด าเนินการด้วย 
อ าเภอตะโหมด ขอเร่งรัดด าเนินการ ในส่วนอ าเภอบางแก้ว อ าเภอปากพะยูน อ าเภอป่าบอน อ าเภอป่าพะยอม  
อ าเภอเมืองพัทลุง และ อ าเภอศรีนครินทร์ ขอให้เร่งรัดด าเนินการให้มีความก้าวหน้า 

ประเด็นขอความร่วมมือผู้บริหารระดับอ าเภอ 
1. พื้นที่สมคัรป ี๒๕60 เร่งรัดให้ CM จัดท าCare Plan และจัดส่งให้ อปท. และ 

ประสาน กับ อปท. เพ่ือจัดประชุมอนุกรรมการ LTC เพ่ือพิจารณาอนุมัติ Care Plan และโอนเงินให้กับศูนย์
ผู้สูงอายุฯ หรือหน่วยบริการสาธารณสุขต่อไป 

 2. พื้นที่สมัครปี 61 ประสาน อปท.จัดตั้งอนุกรรมกา รLTC และเร่งรัดให้ CM จัดท า  
Care Plan และส่งให้กับ อปท.ต่อไป 

 3. เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบ จัดอบรม CG ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย. 61 
 4. พื้นที่ท่ีมีการอนุมัติ Care Plan แล้ว ควรมีการโอนเงินให้ศูนย์ผู้สูงอายุฯ หรือหน่วย 

บริการ ให้เสร็จภายใน วันที่ 10 เม.ย.61 และพ้ืนที่ที่สมัครปี61 ควรจะอยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ LTC เป็นอย่างน้อย ภายใน วันที่ 10 เม.ย61 

ประธาน เน้นย้ าให้เลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ในการลงพ้ืนที่ 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        4.4.1  ประชาสัมพันธ์การร่วมงาน ๑๐๐ การสาธารณสุขไทย และ ท าบุญส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมีการแจกต้น การบูร ให้กับหน่วยบริการทุกแห่ง 
จ านวน ๒๐๐ ต้น   
    ๔.๔.๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปั่น ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ใสใจเพื่อสุขภาพ 
มีเส้นปั่น ๒ เส้นทาง  ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ คน  
    ๔.๔.๓ เน้นย้ าการรายงาน ITA ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

    ไม่มี 

  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
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    4.6.1  นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด หารือที่ประประชุม ๒ 
ประเด็นคือ 
     ๑) แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. มีการด าเนินการตามรูปแบบเดิม
หรือไม่ มีแนวทาง ขอให้ด าเนินการไปตามระเบียบ โดยมีนายอ าเภอประธาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  
    มติที่ประชุม รับทราบ 
     ๒) การประชุมของ สสจ.พัทลุง มีความซ้ าซ้อน ขอให้มีการบูรณาการในด าเนินงาน  
   นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอ ขอให้จัดท าแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และให้มีการบูรณา
การให้เป็นรูปธรรม    
  ประธาน : ขอให้ลดการประชุม มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้มากที่สุด 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
    ๔.๖.๓  นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว หารือเรื่องวัคซีน ของ
กลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า มีวัคซีนไม่เพียงพอ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ขอทราบแนวทางในการสนับสนุนวัคซีน 
  นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ ชี้แจงได้ประสานกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  มีส ารองไว้ ๓ เดือน 
และประสาน กับ สคร.เพ่ือขอสนับสนุนวัคซีน .  
  ประธาน ขอให้มีการประสานภายในจังหวัดด้วย     
    มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุม่งานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ โรคอุจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยมากที่สุด คือ ๔๒๑.๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๗๘.๕  
ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๖๙.๗ ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น  ซึ่งอัตราป่วยของ
โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคพิษสุนัขบ้า มีแนวโน้มมากกว่า ค่า Median กรณีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ยังมีผู้
สัมผัสโรค มีมาฉีดวัคซีน จ านวน ๓ ราย  
 ค้นหาและให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัส 
  - บุคลากร รพ.บางแก้ว 32 ราย (ครบทุกราย) 
  - ญาติผูููป่วย 22 ราย (ฉีดวัคซีนแล้ว 15 ราย, แพทย์แนะน าไม่ต้องฉีด 4 ราย และ 
ก าลังติดตาม 3 ราย) 
 เฝ้าระวังในสัตว์ ระยะ 6 เดือน 
  - สัตว์ที่ฉีดวัคซีน กักสังเกตอาการ ระยะ 45 วัน 
  - สัตว์ที่ไม่ฉีดวัคซีน กักสังเกตอาการ ระยะ 10 วัน 
 สรุปข้อสั่งการมาตรการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 การประชุม 
Teleconference (22/03/61) ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 
  - ติดตามประเมินสถานการณ์โรคในพ้ืนที่ 
  - ค้นหาผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ ข่วน/ เลียแผล เพ่ือให้ได้รับวัคซีนครบชุดทุกคน 
โดย อสม. 
  - เคาะประตูบ้าน x – ray ทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ 
  - ระหว่างสัปดาห์ ถ้ามีคนในหมู่บ้านถูกสุนัขหรือแมว กัด/ ข่วน/ เลียแผล แล้วไม่
ไปรักษาให้แจ้ง อสม. เพื่อติดตามให้ได้รับวัคซีน ครบชุด ทุกราย 
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  - ขอความร่วมมือโรงเรียน/ ครูให้ความรู้การป้องกันและปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพ่ือ
ค้นหาเด็กถูกสุนัขหรือแมวกัด/ ข่วน/ เลียแผล แล้วไม่ไปรักษาให้ได้รับวัคซีน ครบชุด ทุกราย 
  - ให้ รพ.สต. จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ในคนและในสัตว์ 
  - ผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ ข่วน/ เลียแผล และประวัติการรับวัคซีน 
  - ประสานข้อมูลกับ อปท. และ ปศุสัตว์ เช่น ความครอบคลุมวัคซีนในสุนัขและ
แมว แต่ละหมู่บ้าน/ ต าบล 
  - สื่อสารความเสี่ยงทุกช่องทาง ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เน้นคนในหมู่บ้าน ชุมชน และ
นักเรียนในโรงเรียน 
  - ก าชับให้มีกลไกประสานงานในระดับพ้ืนที่อ าเภอ และต าบล 
  - ผลักดันให้ใช้กลไก ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จัดตั้ง EOC ระดับจังหวัด 
  - รายงานสถานการณ์ และสรุปผลการด าเนินงานของจังหวัด  
  ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก (1 มกราคม 2561 – 2๗ มีนาคม 2561) จังหวัด
พัทลุง มีอัตราป่วยอยู่อันดับ ๑๗ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒ อยู่อันดับ ๓  มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่า
ค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม 57 ราย อัตราป่วย 10.9 ต่อประชากรแสน  และอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง
ที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอป่าบอน และอ าเภอ  
ตะโหมดอัตราป่วยสูงกว่า ค่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ 
๑๐ – ๑๔ ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๐ – ๔ ปี และ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และ ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ 
ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอศรีบรรพต ต าบลเขาปู่  รองลงมาคือ อ าเภอป่าบอน ต าบลป่าบอน 
อ าเภอป่าพะยอม คือต าบลป่าพะยอม อ าเภอควนขนุน ต าบลแหลมตะโหนด และอ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลควน
มะพร้าว 
  อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 
ม.ค. - 27 มี.ค.61) จ านวน 8 ราย อัตราป่วย 44.6 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านเขาปู่มีอัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด 
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และต ู่กว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. - 27 มี.ค.61) จ านวน 9 ราย อัตราป่วย 25.2 ต่อประชากรแสนคน และ โรงพยาบาลป่าพะยอม
ในเขตรับผิดชอบมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด 
  อ าเภอป่าบอน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต ู่กว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. - 27 มี.ค.61) จ านวน 10 ราย อัตราป่วย 21.1 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค.- 27 มี.ค.61) จ านวน 6 ราย อัตราป่วย 19.2 ต่อประชากรแสนคน 
  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 



-๘- 

   5. รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ในหน่วยงาน 
และท่ีบ้านทุกวันเสาร์ อาทติย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๒) ผลการด าเนินงานไข้เลือดออก  
         ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง และส่งคืนข้อมูล ให้กับหน่วยบริการอีกครั้ง      

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
               ๓) การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

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

 ๒)  การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย มีกิจกรรมจนถึง ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด ขอให้แต่ละอ าเภอรายงานความก้าวทุกเดือน รายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 
ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

พัฒนา Green and Clean ในทุกสถานบริการ สถานบริการ 
ทุกแห่ง 

๒ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปลูกต้นการบูร (ต้นไม้ประจ ากระทรวง
สาธารณสุข) ในทุกหน่วยบริการ 

สถานบริการ 
ทุกแห่ง 

๓ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๕ สสจ.พัทลุง 

สสจ.พัทลุง 

๔ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปั่นเพื่อสุขภาพดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 
(๒๐ กม. / ๔๒ กม.) 

สสจ.พัทลุง 

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แข่งขันฟุตบอล ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย สสจ.พัทลุง 
๖ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบริการประชาชน รพ.,รพสต.,ศสช. 

ทุกแห่ง 
๗ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ใน

งานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
สสจ.พัทลุง 

๘ ๑ มกราคม –  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ประชาสัมพันธ์ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา เช่น 

- เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนรับรู้ 

- สอดแทรกเรื่อง ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
ในทกุกิจกรรมและการประชุม 

- จดท าโปสเตอร์ ติด Cut outs เพ่ือสร้าง
กระแสความตื่นตัว 

- ปรับเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มี Banner และ
เนื้อหาเก่ียวกับงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

สถานบริการ 
ทุกแห่ง 



-๙- 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามเหมาะสม 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓)  รายละเอียดหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการ มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12    
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.7.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
       1) สรุปผลการประชุมผู้บริหารฯ เรื่องงบประมาณกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล มีการจัดประชุมในผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 การด าเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวข้องกับส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ขอให้ด าเนินการด้วย
ความยืดหยุ่น  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

       2) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล   
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 4.7.๔ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร พรหมมาศ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
     1) แผนปฎิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  

อ าเภอปากพะยูน รอวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ กรณีการก าหนดกรอบอัตรา พกส. จะด าเนินการ ช่วง ปลายเดือน 
เมษายน ๒๕๖๑  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

  

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 อนุมัติในหลักการ  

  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๑ น. 
 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


