
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง  
๔. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   
๕. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นางวันดี  ชนะสิทธิ์ แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๗. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๘. นายนิวัช เทพสง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
๙. นายสุรไชย  เตียวอนันต์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 

๑๐. นางสุพัตรา  รักเกตุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๑. นางณัฐชยา ซ้อนข า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน     
๑๒. นายจิรภัทร์  เชาวมาลี   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต  
๑๓. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  
๑๔. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๕. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๖. นายชลิต เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์  
๑๗. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๘. นายประภาส สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๙. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๐. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๑. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๒. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๓. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๖. นางสุวรรณา พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๗. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๒. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒๓. นางพิมลพรรณ  สุวรรณลิขิต    หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
๒๔. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๕. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๖. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒๗. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๒๘. นายนฤพงศ์ ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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๒๙. นางปิยะมาลย์  ฉ่ าเฉกหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๓๐. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๑. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๒. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ 
๓. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง  
๔. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๕. นางกริษฐา รักประสูติ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดย
แมลงที่ ๑๒.๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๖. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓. นางเกษร จันทร์สวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นายปฏิพล รัตนพันธ์ นักแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๕. นาวสินีนาฎ อนุมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นางวาสนา ขวัญสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๗. นางสาวภคนัฐ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๘. นางไพลิน ฆังครัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 
" การด ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความ

อดทน เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หม่ันเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เม่ือท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่
จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ " 
   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน แก่คณะ
ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา วันที่  27 มีนาคม  2523 
   3)  เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 

4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข)  
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5)  มอบเกียรติบัตร 
 5.1  การมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด

ขึ้นไปโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 5.2  การมอบเกียรติ รางวลั การคัดเลือก – การประกวด ด้านการแพทย์แผนไทย ประเภทต่างๆ  

โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 5.3  การมอบประกาศนียบัตร "องค์การยุติการถ่ายทอดการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิส  

ในทารกแรกเกิด"ประจ าปีงบประมาณ 2560   โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ประธานขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวทุกท่าน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอเน้นย้ าให้มีการเตรียมการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในระดับ 

จังหวัดต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 การด าเนินงานตาม PA กล่าวโดยสรุปและมุ่งเน้นประเด็นพัฒนาด าเนินการต่อไป ดังนี้  
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดพัฒนาสมวัย ผลการด าเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งรัด
การด าเนินงานด้วย 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดฟันดีไม่มีผุ ตะโหมด ควนขนุน ศรีนครินทร์ ขอติดตามข้อมูล 
ด้วย  
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ทบทวนรายตัวชี้วัดในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้วย 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดอัตราการคลอดซ้ า ผลการด าเนินงานเกินเป้าหมายที่วางไว้ ใน
ระดับจังหวัด และระดับเขต ขอให้วางแผนการด าเนินงาน แก้ปัญหาด้วย 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดการคุมก าเนิดกึ่งถาวร มีการด าเนินงานได้ดี 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัด LTC เป้าหมายยังไม่ผ่าน เขาชัยสนผ่านเกณฑ์ 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัด พชอ. อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอควนขนุน และอ าเภอป่า
พะยอม ด าเนินการไดผ้่านเกณฑ์ 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตบนถนน มีแนวโน้มลด เน้นย้ าวางแผนการ
ด าเนินงานในรูปแบบของภาคีเครือข่าย  
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดการคัดกรองโรคเบาหวานด าเนินการได้ดี  
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดการด าเนินงาน PCC มีการปรับเกณฑ์เป้าหมาย 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดการด าเนินงาน TB  ขอให้เน้นการด าเนินงานในเชิงกระบวนการ 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการบริการผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ผลการด าเนินงานอยู่ในอันดับ ๑ ของเขตสุขภาพที่ 12 ขอเน้นย้ าการด าเนินงานประเด็น
ส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับการแพทย์แผนไทย ให้มีความโดดเด่น  ควรเน้นความเชื่อมโยง การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
    - การด าเนินงานตัวชี้วัด รพ.สต.ติดดาว อยู่ระหว่างประเมิน 
  1.1.2 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณของ โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ขอเน้นย้ า
การเบิกจ่าย   
  1.1.3 การด าเนินงาน LTC  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สมัคร 28 แห่ง  โอนเงินแล้ว 13  แห่ง
ยังไม่โอน 15 แห่ง ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ สมัครเข้าร่วมแล้ว ๓๑ แห่ง ควร
ด าเนินการอย่างน้อยข้ัน ๓ 
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  1.1.4 รายงานความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประธานมีแผนออกเยี่ยมหน่วยบริการเพ่ือติดตามการด าเนินงาน ของ รพช. และ รพ.สต(อ าเภอกงหรา อ าเภอปาก
พะยูน อ าเภอตะโหมด อ าเภอป่าบอน และอ าเภอป่าพะยอม)  
  1.1.5 การด าเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น   
  1.1.6 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561  
  1.1.7 การด าเนินงานวัณโรค Active finding ในระดับเขตส่วนใหญ่ด าเนินการได้ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ในส่วนของผู้ต้องขังการด าเนินงานยังไม่ผ่านเกณฑ์  ขอเน้นย้ าให้แต่ละอ าเภอเร่งรัดด าเนินในส่วนที่ยังไม่ถึง
เป้าหมาย  
  คลังส านักงานจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การน าบัตรประชาชนเมื่อไปรับบริการในบริการ
สาธารณสุขทั่วประเทศ และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ  หากไม่มีบัตร ให้ติดต่อนายทะเบียนของรัฐเพ่ือ
ขอมีบัตร กรณีผู้ป่วยติดเตียง ขอให้เห็นหน้า บัตรประชาชน เด็ก ๐-7 ปี ผู้ดูแลน าบัตรประชาชนมาด้วย 
  รพ.สต./ศูนย์แพทย์ชุมชน กรณีนี้ไม่เคยใช้เครื่องสแกนนิ้วมือ ก็จะไม่มีเครื่องสแกนบัตรประชาชน 
นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ ชี้แจงเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ หากมีข้อสงสัยติดต่อ 
 ๑.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายสุนทร คงทองสังข์ 
  ๑.๒.๑ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ฝากเร่งรัดการเบิกจ่าย ภาพรวม อยู่อันดับ 67 
ของประเทศ ในงบประมาณประจ าปี ๒๕62 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นัดประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจอีกครั้ง 
  ๑.๒.๒ ขอความร่วมมือการจ าหน่ายสลากกาชาด ซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 
2561  สสจ.พัทลุง ได้รับการจัดสรรบัตรกาชาดจ านวน 3,000 ใบ  
  ๑.๒.๓ การด าเนินงาน ๗ วันอันตราย ส่วนใหญ่เกิดในอ าเภอเขาชัยสน อ าเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุ คือ 
อ าเภอศรีบรรพต 
  ๑.๒.๔ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดออกปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ 
โรงเรียนบ้านโคกทราย หมู่ที่ ๕ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๑๐ 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  ๓/๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
 ๓.๑ โรงพยาบาลบางแก้ว โดยนายสุนทร อรุณโณ ขอน าเสนอแผนการด าเนินงานการดูแล 
ควบคุม ป้องกันวัณโรค(TB).  
 นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ เพ่ิมเติมอ าเภอบางแก้ว มีการคัดกรอง ร้อยะ 83  ขึ้นทะเบียน 
ร้อยละ ๑๒ เน้นการคัดกรองเพ่ือรักษาอย่างทันท่วงที เพ่ือลดอัตราตาย  ภาพรวม success rate คิดเป็น 
ร้อยละ 90  
 ประธาน : เร่งรัดการบันทึกข้อมูล  อ าเภอปากพะยูน การค้นหาผู้ป่วยร้อยละ ๑๒ ซึ่งมีการ
คัดกรองน้อยมาก ขอให้ทบทวนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการรักษาโรคอย่างครอบคลุม  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

http://203.157.229.11/intranet/inranet.php


-๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

ไม่มี 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
          ไม่มี   

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
         ไม่มี 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        4.4.1 ผลการพิจารณาคณะกรรมการกรั่นกรองการโยกย้ายภายในจังหวัด  
ประธานขอให้ด าเนินการตรวจสอบผลการพิจารณาอีกครั้ง และน าเสนอผลการพิจารณาในครั้งต่อไป 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

    ไม่มี 

  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    4.6.1  นายอ าพล  แก้วเกื้อ สาธารณสุขอ าเภป่าพะยอม หารือที่ประประชุม เรื่องการ
ใช้โทรศัพท์ ที่มีการติดตั้ง ควรด าเนินการอย่างไร  
    มีข้อแนะน าให้ด าเนินการแบบคูใ่ช้คู่ขนาน   
    มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ โรคอุจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยมากที่สุด คือ ๕๗๔.๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๙๔.๗  
ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๗๕.๔ ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น  ซึ่งอัตราป่วยของ
โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และเน้นการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก (1 มกราคม 2561 – 2๖ เมษายน 2561) จังหวัด
พัทลุง มีอัตราป่วยอยู่อันดับ ๒๒ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒ อยู่อันดับ ๓  มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่า
ค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม จ านวน 78 ราย อัตราป่วย 14.9 ต่อประชากรแสน  และอ าเภอที่มีอัตรา
ป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอตะโหมด  อ าเภอป่าพะยอม และ
อ าเภอป่าบอน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี 
และ ช่วงอายุ ๐ – ๔ ปี และ ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอศรี
บรรพต ต าบลเขาปู่  รองลงมาคือ อ าเภอป่าพะยอม คือต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าบอน ต าบลป่าบอน อ าเภอ
เมืองพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอป่าพะยอม คือต าบลเกาะเต่า อ าเภอควน
ขนุน ต าบลแหลมตะโหนด และอ าเภอตะโหมด ต าบลคลองใหญ่ 
 ในกรณีอ าเภอที่มีอัตราป่วยต่ ากว่า ค่า median แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประมาณการณ์ ไว้ 
ในปี 2561 จ านวน ๑,๑๐๐ ราย    
  อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 
ม.ค. - 26 เม.ย.61) จ านวน 14 ราย อัตราป่วย 78.0 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านเขาปู่มีอัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด คือ ๒๔๒.๒ ต่อประชากรแสนคน 



-๖- 

  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และต ่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. - 26 เม.ย.61) จ านวน 14 ราย อัตราป่วย 39.1 ต่อประชากรแสนคน และ โรงพยาบาลป่า
พะยอมในเขตรับผิดชอบ และ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด 
  ในช่วงเดือน มีนาคม และ เมษายน ที่ผ่านมา อัตรวป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เน้นย้ าการเฝ้า
ระวังในต าบลป่าพะยอม หมู่ที่ 5  และต าบลเกาะเต่า หมู่ที่ 4  
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค.- 26 เม.ย.61) จ านวน 11 ราย อัตราป่วย 35.3 ต่อประชากรแสนคน  
  อ าเภอตะโหมด เป็นอ าเภอที่คาดประมาณว่า จะมีอัตราป่วยสูง 
  อ าเภอป่าบอน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต ่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. - 26 เม.ย.61) จ านวน 10 ราย อัตราป่วย 21.0 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 

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

ประธาน มีแนวโน้ม อัตราป่วยลดลง ขอให้ศึกษาข้อมูลบริเวณอ าเภอชายแดนด้วย เช่นอ าเภอ 
ป่าพะยอม  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

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

 ๒) (ร่าง) ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 
2/2561 จังหวัดพัทลุงเขตสุขภาพที่ 12 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3) ก าหนดรายละเอียดการจัดมหกรรมวิชาการ จังหวัดพัทลุง ประปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
       มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.7.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
        1) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล   

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
   



-๗- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตวั 

ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที 
 6.2 ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญในการจัดกิจกรรมท าบุญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วย  
 6.3 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม สาธารณสุขสีเขียว ส่งเสริมคุณธรรมและออกก าลัง
กายสุขภาพดี ๑๐๐ การสาธารณสุขไทย จังหวัดพัทลุง ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนางสุพร  พรหมมาศ(บันทึกการประชุมโดยกลุ่มงาน 

ทรัพยากรบุคคล) 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ  

  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๔ น. 
 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


