
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๖ /2561วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน 2561 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
๓. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
๔. นายกวิน กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๕. นางวันดี  ชนะสิทธิ์ แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๖. นายทรงเกียรติ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๗. นายนิวัช  เทพสง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
๘. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  
๙. นายแสนพล บุญชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 

๑๐. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๑๑. นางละออง สุวิทยาภรณ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน   
๑๒. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  
๑๓. นายเอกพงษ์ ก้องพงศธร  แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต  
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. 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. นางไพลิน ฆังครัตน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๓. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๔. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒๕. นายราชัน  คงชุม  แทน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๒๖. นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๒๗. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๒๘. นางสาวพิระดา รัตนยอศรี  แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 



-๒- 

๒๙. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๐. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ติดราชการ 
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 
๔. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา ติดราชการ 
๔. นางกริษฐา รักประสูติ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดย

แมลงที่ ๑๒.๓ จ.ตรัง 
ติดราชการ 

 นายเจริญ  ปราบปรี     หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ ติดราชการ 
๕. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองพัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นางปิยะมาลย์  ฉ่ าเฉกหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายนพพร สมจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒. นางสาวภคนัฐ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลุ่มงานทันต

สาธารณสุข) 
“ถ้าท างานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความ

สุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เปน็การท าหน้าที่โดยตรงและ
ได้ท าหน้าที่โดยเต็มที”่ 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ 
3)  เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

สาธารณสุข)  
5)  มอบหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน จ านวน 9 ราย ตามล าดับ ดังนี้ (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก) 
1. นางหนุ ชูกาล อายุ 70 ปี หมอพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน  
2. นายด า ชูทับ อายุ 70 ป ี หมอพ้ืนบ้านอ าเภอควนขนุน  
3. นางคลี ่หนูนวล อายุ 76 ปหีมอพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน  
4. นางนวม โกติยะ อายุ 77 ป ีหมอพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน  
5. นางเอิมอ่ิม นวลเต็ม อายุ 76 ปี หมอพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน  
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6. นางหนูจับ เลื่อนจันทร ์อายุ 60 ปี หมอพ้ืนบ้านอ าเภอกงหรา  
7. นายเลื่อน พรหมสังฆะหะ อายุ 80 ป ีหมอพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน  
8. นางพรั่ง ชุมทอง อายุ 82 ปี หมอพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน  
9. นายปิ่น ทองศรี อายุ 79 ปี หมอพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน 

6)  มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ(กลุม่งานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ)   

6.1 รายชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ระดับยอดเยี่ยม 
                        ๑. บ้านป่ายูง  หมู่ที่  ๑๔  ต าบลเขาชัยสน   จังหวัดพัทลุง 
                        ๒. บ้านดอนนูด  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนขนุน   จังหวัดพัทลุง 
                        ๓. บ้านควนหินแท่น  หมู่ที่  ๙  ต าบลโคกทราย  อ าเภอป่าบอน 
  6.2 รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับยอดเยี่ยม  
   ๑. โรงเรียนวัดร่มเมือง  หมู่ที่  ๓  ต าบลอ่างทอง  อ าเภอศรีนครินทร์ 
    ๒. โรงเรียนบ้านท่าลาด  หมู่ที ่ ๓  ต าบลควนขนุน  อ าเภอเขาชยัสน 
   ๓. โรงเรียนวัดไทรโกบ  หมู่ที่  ๙  ต าบลชะมวง  อ าเภอควนขนุน 
   ๔. โรงเรียนวัดคลองใหญ่  หมู่ที่  ๔  ต าบลเกาะเต่า  อ าเภอป่าพะยอม 
                        ๕. โรงเรียนบา้นควนหินแท่น  หมู่ที่  ๙  ต าบลโคกทราย  อ าเภอป่าบอน 
7) มอบประกาศเกียรติบัตร สุดยอดร้านช าคุณภาพ (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสุข) 
๘) มอบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข(กลุ่มงาน

ทรัพยากรบุคคล) 
๙) การพัฒนา คบส. ผ่านกลไก พชอ.โดย นายวิชัย ปราสาททอง(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรังที่ ๑๒/๑) 
๑๐) น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน LTC ประจ าปี 2562(ผอ.สปสช.เขตสุขภาพที่ 12) 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1  การสื่อสารผ่านทางช่องทางไลน์ แอพพลิเคชั่น ของผู้ว่าราชการจังหวัด การส่งผ่านช่องทาง 
line ในระดับต่าง ๆ  โดยนายกรัฐมนตรีมีด าริให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง วัตถุประสงค์ของ GCC เพ่ือ
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญของรัฐบาลไปยังข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการอิสระ ทั่ว
ประเทศ จ านวน 2 ล้านคน เพ่ือส่งต่อไปยังประชาชน 65 ล้านคน โดยผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น ซึ่งการสื่อสารผ่าน
ไลน์ เป็นการสื่อสารทางเดียว จากทีมกลาง (แอดมิน) เท่านั้น ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย ผลการแถลงข่าว มติ 
ครม., มาตรการ/นโยบายส าคัญของรัฐบาล, มาตรการส าคัญของแต่ละกระทรวง ผ่าน Video Clip Insight ครม., 
ประกาศ ชี้แจง/อธิบายข้อเท็จจริง ข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ และคู่มือผลงานรัฐบาล โดยผู้ส่งข้อมูลในห้อง GCC 
คือ gccadmin เพียงผู้เดียวเท่านั้น 
           ส าหรับรูปแบบและวิธีด าเนินการตั้ง GCC ตามหลักเกณฑ์ของส านักนายกฯ ก าหนดกลุ่มไลน์ เป็น 
3 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 0 มีสมาชิกกลุ่ม คือ ทีมกลาง (Admin)ของรัฐบาล ชื่อกลุ่มไลน์ GCC0, ระดับที่ 1 สมาชิก
กลุ่ม มีปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เอกอัครราชทูต เลขาธิการ ผู้อ านวยการ ส านักงาน (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับลง) ชื่อกลุ่มไลน์ 
GCC1 , ระดับที่ 2 สมาชิกกลุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทีปรึกษา/วิศวกรใหญ่ (ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ) รองอธิบดี ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้าหน่วยงาน ขึ้นตรง/หัวหน้าส่วนราชการระดับ



-๔- 

จังหวัด ชื่อกลุ่มไลน์ GCC2, ระดับที่ 3 ข้าราชการทุกระดับในสังกัด กรม/ส านัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรง/
ส่วนราชการในจังหวัด ชื่อกลุ่มไลน์ GCC3 
   ๑.๑.๒  การปั่นจักรยาน 3 x 4 โครงการ 3 ล้าน ขอเชิญปั่นจักรยาน ต้อนรับ ทีมงาน ดังกล่าวด้วย 
  ๑.๑๓  การเยี่ยมต าบล LTC ของต าบลโคกชะงาย ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 5-6 
กรกฎาคม 2561 มีข้อสั่งการ ในกรณีที่สมัครในปี 60 โอนเงินให้หมด  และสมัครในปี 61  ส่ง CP ทั้งหมด  
  ๑.๑.๓ การด าเนินการ พชอ. ขอให้ด าเนินการไปตามแผน 
  ๑.๑.๔ การตรวจเยี่ยม อ าเภอควนขนุน ด าเนินการคงเดิม 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็น

ต้นไป 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  ๕/๒๕๖๑  และแก้ไขรายชื่อผู้เข้า
ประชุมคือ นางสวาท รามทพิย์ จากเข้าร่วมประชุม ติดราชการ ประชุมเรื่องความก้าวหน้า การสรรหาต าแหน่งว่าง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
 ๓.๑  น าเสนอแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ขอให้น าเสนอใน
เดือนต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ โรงพยาบาลกงหรา ขอน าเสนอแผนการด าเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค(TB). 
ในเดือนต่อไป 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

ไม่มี 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
          แจ้งการโอนตาม statement  ของแต่ละโรงพยาบาล  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(CF) 
จ านวน ๔ โรงพยาบาล ๆ ละ 300,000 บาท โรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลบางแก้ว 
และ โรงพยาบาลเขาชัยสน   

    มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
         ๔.๓.๑ แจ้งการจัดซื้อเตียงและที่นอนลมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ตาม
ความจ าเป็นเพ่ือหมุนเวียนกันใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุขและในชุมชน มีการสนับสนุน จาก องค์การบริหารส่วน
จังหวัด(อบจ.) ๓.๗ ล้าน โดยจัดสรรจาก สปสช.   
    มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        ไม่มี 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

     ไม่มี 

http://203.157.229.11/intranet/inranet.php


-๕- 

  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
       นายอ าพล แก้วเกื้อ สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม หารือเรื่องการเบิกค่าตอบแทน  
ฉ. ๑๑ กรณีลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ให้ด าเนินเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณ
เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงิน ของข้าราชการหรือไม่ 
       ประธาน : การด าเนินการขอให้ด าเนินการไปตามหนังสือแจ้งเวียนของส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
    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 ๘๖๘.๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓๙.๘  
ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๐.๖ ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น  ซึ่งอัตราป่วย
ของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และเน้นการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก (1 มกราคม 2561 – 2๖ มิถุนายน 2561) จังหวัด
พัทลุง มีอัตราป่วยอยู่อันดับ ๓๒ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒ อยู่อันดับ ๒  มีแนวโน้มสูงกว่า 
ค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม จ านวน 198 ราย อัตราป่วย 37.8 ต่อประชากรแสนคน  และอ าเภอที่มี
อัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอตะโหมด  
อ าเภอป่าบอน และอ าเภอกงหรา อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ 
ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และ ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ ต่อประชากรแสนคน มาก
ที่สุดคือ อ าเภอศรีบรรพต ต าบลเขาปู่,  อ าเภอป่าพะยอม ต าบลเกาะเต่า, ต าบลป่าพะยอม, ต าบลบ้านพร้าว และ
ต าบลลานข่อย อ าเภอตะโหมด, ต าบลตะโหมด และต าบลคลองใหญ่ อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว,ต าบล
ท่าแค และต าบลต านาน อ าเภอป่าบอน ต าบลป่าบอน, อ าเภอกงหรา ต าบลกงหรา   
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม 
(1 ม.ค. - 26 มิ.ย.61) จ านวน 49 ราย อัตราป่วย 136.9 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ มี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด อัตราป่วย 309.5 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยจ านวน ๒๒ ราย  
  อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม  
(1 ม.ค. – 26 มิ.ย.61) จ านวน 24 ราย อัตราป่วย 133.6 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านเขาปู่ มีอัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด คือ ๔๓๖.๓ ต่อประชากรแสนคน  
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค.- 26 มิ.ย.61) จ านวน 29 ราย อัตราป่วย 92.9 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 



-๖- 

 
 
   5. รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ในหน่วยงาน 

และท่ีบ้านทุกวันเสาร์ อาทติย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 

ประธาน มีแนวโน้ม อัตราป่วยลดลง ขอให้ศึกษาข้อมูลบริเวณอ าเภอชายแดนด้วย เช่นอ าเภอ 
ป่าพะยอม  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
2) ผลการคัดกรองวัณโรค active case finding 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

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

 ๒)ร่าง ก าหนดการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2/2561 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 11 – 1๔  กันยายน  2561 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3) แจ้งผลการประกวดผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ในมหกรรมวิชาการ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 
7 โรงพยาบาลพัทลุง 
 ประธาน : มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวก าเนินการจัดส่งผลงานวิชาการในแต่ละประเภทที่ได้ไม่มีจัด
ประกวดในระดับจังหวัด ให้มีการจัดส่งผลงานวิชาการเพ่ือเข้าร่วมการประกวดในมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12   
คือผลงานประเภท CQI (clinic) ของ รพ.สต. น าเสนอแบบโปสเตอร์ ผลงานประเภทนวัตกรรม ของ สสอ./สสจ. 
ผลงานประเภทหนังสั้น ของ สสอ./สสจ. พร้อมทั้งมอบหมายให้จัดท าสื่อภาพพร้อมชื่อ ผู้ที่ได้ผู้ที่เป็นตัวแทนในการ
ประกวดผลงานระดับเขตสุขภาพที่ 12  ผ่านช่องทาง line   

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.7.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอเป็นเอการ 

รายละเอียดดังนี้ 
         1) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล ไม่มี
โรงพยาบาลวิกฤตระดับ ๗    
     มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว 
ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๒ การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนางสุพร  พรหมมาศ(บันทึกการประชุมโดยกลุ่มงาน 
ทรัพยากรบุคคล) 
  ประธาน แจ้งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พยาบาล  ขอให้แจ้งความประสงค์ต่อที่ประชุม 
เพ่ือที่จะด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์ต่อไป 



-๗- 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
  ๖.๓ การเบิกค่าตอบแทน ฉ. ๑๑ กรณีตกค้างลูกจ้างชั่วคราว ขอให้ชดเชยเงินบ ารุงของ
โรงพยาบาลต่อไป  
  ประธาน : ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยท่าน
ปลัดกระทรวงสธารณสุขต่อไป   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๒ น. 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


