
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 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. นางกนกพร สุทธิรักษ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง  
๕. นางวรรณดี  ชายเกตุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๗. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๘. นายนิวัช เทพสง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
๙. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  

๑๐. นายแสนพล บุญชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๑. นางสาวศรินรัตน์  เปาะทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน     
๑๒. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  
๑๓. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด  
๑๔. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๕. นายชลิต เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์  
๑๖. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม  
๑๗. นายประภาส สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๘. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๑๙. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๐. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๑. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๒. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๓. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๔. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๕. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๖. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒๗. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๘. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒๒. นายเจริญ  ปราบปรี    แทน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
๒๓. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๔. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๕. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒๖. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๒๗. นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๒๘. นางปิยะมาลย์  ฉ่ าเฉกหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
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๒๙. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๐. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๑. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๒. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ 
๒. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง 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. นายจิรภัทร์  เชาวมาลี   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒. นายสมบัติ พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓. นางสุพัตรา  รักเกตุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๔. นางสาวภคนัฐ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) 
“เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ ากันเป็นหลาย

ระดับ ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม 
เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนไม่สามารถจะท าเช่นนั้นได้ เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ
ดี จึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคม คนเรานั้น ส าคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็น
ล าดับ เพ่ือให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง” 

พระบรมราโชวาทของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานเพ่ือเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๒๔     

3)  เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

สาธารณสุข)  
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 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 การด าเนินงานตาม PA กล่าวโดยสรุปและมุ่งเน้นประเด็นพัฒนาด าเนินการต่อไป ดังนี้  
    - ตัวชี้วัด สูงดีสมส่วน ควนขนุน ป่าพะยอม ศรีบรรพต ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ตรวจสอบ
ข้อมูล อีกครั้ง 
    - ตัวชี้วัด ฟันดีไม่มีผุ  ตะโหมด ศรีนครินทร์ ยังไม่ผ่านเกณฑ์  
     - ตัวชี้วัด ต าบล LTC  เขาชัยสน ป่าบอน ผ่านเกณฑ์เพียง ๒ อ าเภอ 
    - ตัวชี้วัด พชอ.ผ่านเกณฑ์เพียง 2 อ าเภอ 
    - ตัวชี้วัด เด็กจมน้ า มีผู้เสียชีวิต ๔ คน 
    - ตัวชี้วัด ผู้ป่วย DM รายใหม่ กงหราไม่ผ่านเกณฑ ์
    - ตัวชี้วัด การได้รับวัดความดันโลหิตที่บ้านของผู้ป่วย อ าเภอ เขาชัยสน เมืองพัทลุง ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์  
    - ตัวชี้วัด One day Surgery (ODS) ก าลังด าเนินการ 
    - ตัวชี้วัด หลอดเลือดสมอง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
    - ตัวชี้วัด CKD ภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์ 
    - ตัวชี้วัด LTC รอพูดคุยกันอีกครั้ง  
   ๑.๑.๒ การเบิกจ่าย งปม. ผลการเบิกจ่าย สสอ.ปี ๖๑ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
สสอ.กงหรา, สสอ.เขาชัยสน, สสอ.ศรีนครินทร์ ไม่ผ่านเกณฑ์ การเบิกจ่าย พชอ.เบิกจ่ายแล้วเพียง ๒ แห่งคือ  
ป่าพะยอม และป่าบอน 
  การเบิกจ่ายของ รพท. ท าได้ดี ท าได้ร้อยะ ๙๔  เหลือค่าบริการสื่อสาร   
   จังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายอยู่ในอันดับ ๓ ของเขต  ขอความร่วมมือเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิงหาคม ๒๕๖๑ 
  งบลงทุน ด าเนินการเกือบหมดแล้ว 
  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ด าเนินการไม่ทัน  
  ประธาน : งบของโรงพยาบาลกงหรา งบทุรกันดาร ขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วย 
  การด าเนินงาน LTC  ปี 60 ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน 61 นี้ ปี ๖๑ เมือง
พัทลุง เขาชัยสนด าเนินการไปในขัน้ที ่๕ แล้ว กงหรา ตะโหมด เร่งรัดให้ถึงขั้น ๓  ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นี้  
กรณีด าเนินการถึงขั้น ๓ เร่งรัดให้ด าเนินการ ถึงขั้นที่ ๔  แนวทางการด าเนินงาน ต้องผ่าน CP ทั้งหมดภายใน
เดือนสิงหาคมนี ้
  นายสุนทร คงทองสังข์ ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม 
  การด าเนินการควบคุมป้องกันวัณโรค(TB) แยกรายอ าเภอ มีการคัดกรอง ได้ร้อยละ ๗๒ ต่ าเกณฑ์
(๘๕) อ าเภอบางแก้ว, ศรีนครินทร์ และเขาชัยสน ผ่านเกณฑ์แล้ว 
   การคัดกรองค้นหา มีการด าเนินการ ได้ร้อยละ  ๓๑  อ าเภอที่มีการด าเนินการน้อยสุด คือปาก
พะยูน คิดเป็นร้อยละ ๑๖  
  อัตราการรักษาส าเร็จ (Success rate)  อ าเภอตะโหมด, ศรีบรรพต, ป่าพะยอม และปากพะยูน 
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
  ประธาน :  เน้นย้ าการคัดกรองในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข 
- ไข้เลือดออก   
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ 7 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  ๔/๒๕๖๑ และแก้ไขรายงานการประชุม 
ข้อ ๔.๔.๑ เรื่อง ผลการพิจารณาคณะกรรมการกรั่นกรองการโยกย้ายภายในจังหวัด  ประธานขอให้ด าเนินการ
ตรวจสอบผลการพิจารณาอีกครั้ง และน าเสนอผลการพิจารณาในครั้งต่อไป  ให้ตัดข้อความน าเสนอผลการ
พิจารณาในครั้งต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
 ๓.๑  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน น าเสนอแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)  ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบกฎหมายจ านวน ๒๑ ท่าน มีนายอ าเภอเป็น
ประธาน แต่ยังไม่มีการประชุม มีการจัดระดมทุน กว่าสองแสนบาท  ชื่อกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอปาก
พะยูน เพ่ือช่วยครอบครัวที่ยากไร้ จ านวน ๘ ครัวเรือน  การด าเนินงานยังเห็นภาพเชิงบูรณาการยังไม่ชัดเจน มี
มุมมองเป็นการด าเนินงานในภาคส่วนของสาธารณสุข โดยหลักเกณฑ์เดิมขอให้นายอ าเภอเป็นแกนน าในการ
ด าเนินการ  
 ประธาน : เน้นย้ าการตั้งคณะกรรมการ และค้นหาปัญหาจ านวน ๒ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่ละ
อ าเภอด าเนินการค้นหาปัญหาให้แล้วเสร็จด้วย  
   มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ โรงพยาบาลกงหรา ขอน าเสนอแผนการด าเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค(TB). 
ในเดือนต่อไป 
 ประธาน : เน้นย้ าการคัดกรองโรค และแนวทางรักษา 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

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  

    นายส าราญ ทองศรีชุมหารือ แพทย์ประจ าโรงพยาบาลปากพะยูนจ านวน ๓ ราย แต่
ประจ าแค่ ๑ ราย  ขอชะลอการย้ายนายแพทย์ อัธพล ก าหาร เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
  ประธาน ขอให้ผู้เกีย่วข้อง ดูรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนด้วย 
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    นายแสนพล บุญชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน ขอทราบความก้าวหน้า กรณี
โรงพยาบาลป่าบอน หมดสัญญาการเช่าที่ดินของป่าสงวน  
    นายสุพล ชุมพาที ชี้แจงขอให้ด าเนินการไปตามปกติ กรณีจัดท าแนวรางวัด ขอให้ติดต่อ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
    นายแสนพล บุญชัย ชี้แจงเพ่ิมเติม มีข้อปัญหาคือมีประชาชนมาใช้ที่ดินดังกล่าวในพ้ืนที่
เขตเช่าในที่ดิน ๓๕ ไร่ ในบางส่วน 
    แนวทางการด าเนินการ ขอให้ด าเนินการในส่วนที่ขอใช้พ้ืนที่, ให้ท าหนังสือแจ้งต่อ นพ.
สสจ.พัทลุง ตอบประเด็นที่เป็นปัญหา และในกรณีชี้แนวเขต ขอให้มีหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะ
ด าเนินการต่อไป 
    ประธาน การประมาณการ ขอให้ด าเนินการไปตามรางวัดเดิม รอหนังสือจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง  
    มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    4.6.1  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แก้ปัญหางบประมาณในการออกหน่วยแพทย์ 
พอ.สว จ านวน ๒,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยแพทย์ดังกล่าว มีแนวทางของบประมาณเพ่ิมเตมิ  
 ประธาน ที่ประชุมมีข้อเสนองบประมาณที่เหมาะสมควนสนับสนุนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นการขอ
งบประมาณเพ่ิมเติม ๗,๐๐๐ บาท  
    มติที่ประชุม รับทราบ 

    ๔.๖.๒ สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน ขอให้กลุ่มงานในสสจ.พัทลุง หากมีการคัดเลือก
พ้ืนที ่เพ่ือเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ขอให้ประสานกับสาธารณสุขเป็นการเบื้องต้นด้วย 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    ๔.๖.๓ สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง หารือเรื่อง การขอใช้ต าแหน่งว่างของ ผอ.รพ.สต. 
ในเขตอ าเภอเมืองพัทลุง 

    นางสุพร พรหมมาศ ชี้แจง ในกรณ ีรพ.สต.บ้านน้ าเลือด ด าเนินการขอต าแหน่งว่างเพ่ือ
คัดเลือก มีการด าเนินการในส่วนต าแหน่งที่ว่าง  
   ขอให้ติดตามการขออนุมัติต าแหน่งว่าง 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

    สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม หารือต าแหน่งว่างของ ผอ.รพ.สต.บ่อทราย เพ่ือสรรหา
รักษาการณ์ในต าแหน่ง  

  ประธาน ขอให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือดูรายละเอียดอีกครั้ง 

    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 ๗๒๑.๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๑๑๑.๗  
ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๘๓.๑ ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น  ซึ่งอัตราป่วยของ
โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และเน้นการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 



-๖- 

  ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก (1 มกราคม 2561 – 2๘ พฤษภาคม 2561) จังหวัด
พัทลุง มีอัตราป่วยอยู่อันดับ ๒๖ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒ อยู่อันดับ ๓  มีแนวโน้มสูงกว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม จ านวน 126 ราย อัตราป่วย 24.1 ต่อประชากรแสนคน  และอ าเภอที่มี
อัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอตะโหมด  
และอ าเภอกงหรา อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ - 
9 ปี และ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และ ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ 
อ าเภอศรีบรรพต ต าบลเขาปู่,  อ าเภอป่าพะยอม ต าบลเกาะเต่า, ต าบลป่าพะยอม อ าเภอตะโหมด, ต าบลตะโหมด 
อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว, อ าเภอป่าบอน ต าบลป่าบอน, อ าเภอตะโหมด ต าบลคลองใหญ่, อ าเภอ
เมืองพัทลุง ต าบลต านาน, อ าเภอกงหรา ต าบลกงหรา, อ าเภอตะโหมด ต าบลแม่ขรี, อ าเภอกงหรา ต าบลคลอง
เฉลิม, อ าเภอควนขนุน ต าบลแหลมโตนด, อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลโคกชะงาย, อ าเภอควนขนุน ต าบลควนขนุน, 
อ าเภอป่าพะยอม ต าบลบ้านพร้าว , อ าเภอกงหรา ต าบลคลองทรายขาว และ อ าเภอป่าบอน ต าบลวังใหม่  
ตามล าดับ 
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และต ่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. - 28 พ.ค.61) จ านวน 30 ราย อัตราป่วย 83.8 ต่อประชากรแสนคน และ โรงพยาบาลป่า
พะยอมในเขตรับผิดชอบ และ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด มีผู้ป่วยจ านวน 8 
ราย 
  อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 
ม.ค. – 28 พ.ค.61) จ านวน 15 ราย อัตราป่วย 83.5 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านเขาปู่มีอัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด คือ ๒๕๙.๕ ต่อประชากรแสนคน  
  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 าเภอกงหรา อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค.- 28 พ.ค.61) จ านวน 21 ราย อัตราป่วย 67.3 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. รวมพลังพฆิาตยุงลายด้วยมาตรการ 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 



-๗- 

สุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3) แจ้งการจัดมหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง และ
ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561        

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.7.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

         1) การด าเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น เน้นย้ าการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   2 ) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล ไม่มี
โรงพยาบาลวิกฤตระดับ ๗    
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 นายสุนทร คงทองสังข์ เน้นย้ าเรื่อง ITA การด าเนินการในไตรมาส ๓ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๕  
ขอความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบร่วมประชุมในวันที่ ๑๙ มิถุนายน นี้  
 ขอด าเนินการไปตามเป้าหมาย 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การด าเนินการ PMQA ขอให้ สสอ. สสจ. จัดเตรียมเอกสาร ฟอร์ม ๑-๗ เพ่ือรองรับการนิเทศ
งานด้วย ไว้ใน สนง.ด้วย 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่มี 

  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
  
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


