
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๗/2561 วันอังคาร ที่ ๓๑ กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง  
๓. นายกวิน กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๔. นายสุนทร อรุณโณ  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  
๕. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   
๖. นางสุพัตรา  รักเกตุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๗. นางสาวศรนิรัตน์ เปราะทองค า แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๘. นางวรรณา  เอ่ียมระยับ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๙. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 

๑๐. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด  
๑๑. นายภูวนาท  ณรงรัตน์ แทน สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  
๑๒. นายชลิต เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์   
๑๓. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม  
๑๔. นายประภาส สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  
๑๕. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  
๑๖. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน   
๑๗. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๑๘. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน  
๑๙. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา  
๒๐. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๑. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๒. นางสุวรรณา พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๓. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๔. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒๕. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๖. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๗. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒๘. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๒๒. นายนฤพงศ์ ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๒๓. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๒๔. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๒๕. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๖. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๗. นายเจริญ  ปราบปรี     หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 

    



-๒- 
 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), 

รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  
(ปัญญานันทภิกขุ) 

ติดราชการ 

๓. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๔. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ติดราชการ 
๕. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด  
๗. นายจิรภัทร์  เชาวมาลี   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต  
๘. นางกริษฐา รักประสูติ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดย

แมลงที่ ๑๒.๓ จ.ตรัง 
ติดราชการ 

๙. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ติดราชการ 
๑๐. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองพัทลุง 
ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายนพพร สมจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒. นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๓. นางจุรินทร์  เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๔. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.00 น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลุ่มงานประกัน

สุขภาพ) 
“ ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอก

พูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ หลาย  ๆคน 
หลาย ๆ ทางดว้ยความรว่มมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนท าลาย
ความเจริญและความส าเร็จของการงาน ” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๓๓ 

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

สาธารณสุข)  
 
 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1  แนวทางการจัดท าวีดิโอ เทิดพระบิดา ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
  ๑.๑.๒  หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย จ านวน ๒ รางวัล 
 ๑.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
  ๑.๒.๑ ไขมันทรานส์(Trans Fat): ไขมันพืชเติมไฮโดรเจนบางส่วน (partially hydrogenated oil) 
เป็นไขมันที่ถูกผลิตขึ้นเพ่ือประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยให้อาหารมีอร่อย มักพบได้ในอาหารและขนม เช่น 
เบเกอรี่ หรือ โดนัท ที่ใช้เนยขาว เนยเทียม ครีมเทียม หรือมาการีน เป็นส่วนผสม และเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะเพ่ิม
ระดับไขมันเลว (LDL) และลดไขมันดี (HDL) ในเส้นเลือด ซึ่งน าไปสู่โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ รวมถึงโรคเบาหวาน
อีกด้วย กรดไขมันทรานส์ ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อช่วงปลายศตวรรษท่ีผ่านมา โดยการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ ามัน
พืช เพื่อท าให้น้ ามันพืชสามารถคงสภาพแข็งตัวหรือกึ่งแข็งก่ึงเหลว และมีอายุเก็บไว้ได้นานกว่าเดิม 
  ๑.๒.๒ จังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพการประกวด มิสทัวริซึ่ม อินเตอร์เนชั่นแนล 2018  โดยมีการศัก
การะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ พบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ก าหนดธีมชุดไทย ในวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑  และจัดกิจกรรมการแพทย์แผนไทย โดยเริ่มจากการผลิตยาด้านแพทย์แผนไทย เริ่มจากวัตถุดิบ มีการแปร
รูป และน าไปสู่การบรรจุภัณฑ์ การน าเสนอพูดภาษาอังกฤษ โดยนายพัชรมณฑน์  พัชรยุทธิ เภสัชกรช านาญการ
โรงพยาบาลเขาชัยสน เข้าร่วมกิจกรรม  
   ขอความร่วมมือ ความสะอาด พนักงานขับลิฟล์ เน้นย้ าการต้อนรับ แบบชุดไทย จูงกระเบน 
   ในกรณี หน่วยปฐมพยาบาล ขอให้ด าเนินการตามพ้ืนที่ต่างๆ หากมีปัญหา ให้รายงานผ่าน  
นพ.สสจ.พัทลุง โดยมีการเตรียมการจัดหน่วยปฐมพยาบาลดังนี้ 
  วันที่ ๑ โรงพยาบาลพัทลุง 
  วันที่ ๒ โรงพยาบาลป่าพะยอม 
  วันที่ ๓  โรงพยาบาลควนขนุน(บ่าย)  
  วันที่ ๔- 5 โรงพยาบาลควนขนุน 
  วันที่ ๖  โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
  วันที่ ๗ – 9 โรงพยาบาลพัทลุง 
  ๑.๒.๓ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒ โดยผู้ประกวดมิสทัวริซึ่ม 
อินเตอร์เนชั่นแนล 2018   
  ๑.๒.๓ การผลิตยาสมุนไพร GMP สนับสนุนงบประมาณ จังหวัดละ ๑๐๐, 000 บาท ให้คิดมูลค่า
ตามราคาขาย จ านวน ๔ ชนิด ผู้ผลิตคือ โรงพยาบาลป่าบอน ในจังหวัดพัทลุง ขอให้ คปสอ.ป่าบอน เป็น
ผู้ด าเนินการเบิกจ่ายเอง  มีข้อตกลงเบื้องต้น ขอสนับสนุนบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการ รพ.สต. 
และในส่วนของอุปกรณ์ในการผลิต จะขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพัทลุง  
  การขอสนับสนุนงบประมาณ จากโรงพยาบาลต่างๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ให้เบิกจ่ายยา 
โดยไม่มีเพดานการเบิก เป้าหมายขอให้มีกระบวนการผลิตครบวงจร มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าการใช้ยา 
ขอให้รายงานความก้าวหน้าในเดือนต่อไป  เพื่อ ให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองแห่งการแพทย์แผนไทย  
 ๑.๒.๔ การติดตามสิ่งก่อสร้าง การซ่อมแซม รพ.สต. โหล๊ะขนุน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ่ายคืน โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ๑๐๐,๐๐๐ บาท และขอให้จัดท างบค่าเสื่อมในปี ๖๒ ด้วย 
   การก่อสร้าง รพ.สต.หนองบ่อ ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน กันยายน ๒๕๖๑  รพ.สต.ท่ามะเดื่อ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ขอให้ รพ.บางแก้ว ด าเนินการโอนด้วย  



-๔- 

    การติดตามการด าเนินการงบลงทุน : แฟรต 2, บ้านพัก 2  สสอ.เมืองพัทลุง และ รพ.กงหรา 
ก าลังด าเนินการจัดท าแบบแปลน  บ่อบ าบัดน้ าเสียของ รพ.บางแก้ว  การด าเนินการข้างต้นภายในไตรมาส 1   
ในปี ๒๕๖๒ ซ่ึงการด าเนินการของแต่ละโรงพยาบาล จะหารือเป็นการเบื้องต้นก่อน  
   รพ.เขาชัยสน ก าลังด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง  
   เครื่องปั่นไฟในปีงบประมาณ ๒๕61 ขอให้ทยอยติดตั้งประมาณ ๑ เดือนครึ่ง โดยเริ่มการติดตั้ง 
รพ.ป่าพะยอม, รพ.ศรีบรรพต, รพ.ป่าบอน, รพ.ตะโหมด, รพ.กงหรา, และ รพ.ปากพะยูน และเบิกจ่ายเป็นล าดับ
ต่อไป 
   สสอ.ตะโหมด สอบถามงบประมาณ งบลงทุน  ได้ รั บการสนับสนุน  ตามข้อตกลง 
คือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
   นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ชี้แจง เรื่องงบประมาณใน
การจัดสรรงบลงทุน ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้รับการสนับสนุนน้อยนั้น  ส่วนกลางแจ้งจัดสรร 
มาโดยไม่ระบุรายละเอียดเหตุการณ์พิจารณาจัดสรร 
 ประธาน : ขอให้ติดตาม วาระ ๒ อีกครั้ง  
 ๑.๒.๕ ประธานเน้นย้ าการเข้าร่วม GCC ในระดับต่าง ๆ    
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/2561วันศุกร์ 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  ๖/๒๕๖๑   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
 ๓.๑  น าเสนอแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ขอให้น าเสนอใน
เดือนต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ โรงพยาบาลกงหรา ขอน าเสนอแผนการด าเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค(TB).  
   นายกวิน กลับคุณ ประเด็นปัญหา ผู้ป่วยในกลุ่มโรค DM, COPD ต้องรอผล การ x-ray 
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ การพัฒนา ควรมีการเพ่ิมกลุ่มคัดกรองในกลุ่มต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
 ประธาน ขอชื่นชมการด าเนินการของโรงพยาบาลกงหรา ขอทบทวนการด าเนินการในกรณี
ผู้ป่วยจ านวน ๑๘ ราย เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 ในกรณีที่ด าเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย ขอให้ขยายในกลุ่มผู้สูงอายุ หากมีการค้นหา คัดกรอง มี
การด าเนินการที่เป็นช่องว่างอยู่ มีแนวทางขอให้ อสม.ตรวจคัดกรอง ประชากรในเขตรับผิดชอบ เพ่ือโอกาสค้นหา 
ค้นพบ ผู้ป่วยได้มากยิ่งข้ึน  
 ขอเน้นย้ าสาธารณสุขอ าเภอ และกรณี อ าเภอปากพะยูน ขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

ไม่มี 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
           ไม่มี 

http://203.157.229.11/intranet/inranet.php


-๕- 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
          ไม่มี 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                 ไม่มี 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

     ไม่มี 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
       นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง หารือเรื่อง PPA  ในสัดส่วน
ร้อยละ ๒๐ จะด าเนินการอย่างไร โดยมีขยายการด าเนินงาน ในช่วง มีนาคม ๒๕๖๑  
       ประธาน : ขอให้ส่งเรื่องมายัง สสจ.พัทลุง เพ่ือที่จะด าเนินการต่อไป ขอให้กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบงาน น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อประธาน ในล าดับต่อไป โดยหลักการ
เบื้องต้นขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ก าหนดหารือในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ประมาณ ช่วงบ่าย  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
    นายประภาส สงธนู หารือเรื่อง การย้ายของเจ้าหน้าที่ในเขตอ าเภอปากพะยูน ขอทราบ
ความก้าวหน้า  
    ประธาน : ขอให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ติดตามความก้าวหน้าด้วย  
    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 978.๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย 160.4  
ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่  คิดเป็นอัตราป่วย ๑15.1 ต่อประชากรแสนคน  เป็นต้น    
   ซึ่งอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น(สูงกว่าค่า Median) และเน้นการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และโรคมือ เท้า ปาก อีกด้วย 
  ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก (1 มกราคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2561) จังหวัด
พัทลุง อยู่อันดับ ๔๓ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒  อยู่อันดับ ๒  มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม จ านวน ๒๒๑ ราย มีอัตราป่วย ๔๒.๒๔ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยสะสมปี 2561 (1 ม.ค. 
61 – 25 ก.ค. 61) จ านวน 263 ราย อัตราป่วย 50.2 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด
สะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอตะโหมด และอ าเภอ 
ป่าบอน  อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และ 
ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และ ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ  ต าบลเขาปู่, 
ต าบลคลองใหญ่, ต าบลเกาะเต่า, ต าบลป่าพะยอม, ต าบลตะโหมด, ต าบลบ้านพร้าว, ต าบลท่าแค, ต าบลป่าบอน, 
ต าบลต านาน, ต าบลควนมะพร้าว, ต าบลลานข่อย,และต าบลแม่ขรี   
   อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม  
(1 ม.ค. – 25 ก.ค.61) จ านวน 31 ราย อัตราป่วย 172.6 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านเขาปู่ มีอัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ ๔๗๙.๙ ต่อประชากรแสนคน และให้เน้นย้ าคัดกรองโรคชิคุณกุนยาด้วย 

อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  



-๖- 

ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 25 ก.ค.61) จ านวน 55 ราย อัตราป่วย 153.7 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้าน
คลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด อัตราป่วย 3๒๓.5 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยจ านวน ๒๓ 
ราย  
   อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค.- 25 ก.ค.61) จ านวน 43 ราย อัตราป่วย 137.8 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 อาทติย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 

ประธาน มีแนวโน้ม อัตราป่วยลดลง ขอให้ศึกษาข้อมูลบริเวณอ าเภอชายแดนด้วย เช่น  อ าเภอ 
ป่าพะยอม และอ าเภอป่าบอน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 ประธาน : เพ่ิมข้อสั่งการในพ้ืนที่เสี่ยงขอให้ด าเนินการ ผ่าน war room  ใช้งบประมาณ
สุขภาพต าบลมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันด้วย คืออ าเภอป่าพะยอม, อ าเภอตะโหมด, อ าเภอเมืองพัทลุง, 
และ 
อ าเภอป่าบอน 
 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐาน ในเด็กในช่วงอายุต่างๆ ไตรมาสที่ ๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณี ไม่ครอบคลุม ๑.เป้าหมายไม่ครอบคลุม ๒.ไม่มีการบันทึกข้อมูล ๓.บันทึก
ข้อมูลผิดรหัส  
 ขอเน้นย้ าผู้เกี่ยวข้องด าเนินการควบคุมก ากับ ให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนด้วย 
 2) ผลการคัดกรองวัณโรค active case finding 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

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

 ๒) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2561  
ต.ค. 2560 - ก.ค. 2561) 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3) ) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด PA+ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561  

(ต.ค. 2560 - ก.ค. 2561)   



-๗- 

 ประธาน :  ในกรณี ปัญหาอุบัติทางถนน ขอให้ก าหนดปัญหาใน พชอ. ด้วย  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางอารีย์ ชูแก้ว  

น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
       1) สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด(น าเสนอเป็นเอกสารหมายเลข ๓) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
       1) การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

       ๒) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล    
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 แจ้งการ พกส.เพ่ือจัดให้ตรงไปตามโครงสร้าง โดยนางสุพร  พรหมมาศ ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
    มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๓  ประธานแจ้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดสรรคืนให้กับ
สาธารณสุขอ าเภอ การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LTC การเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์พ้ืนบ้าน ๕ ด้าน ในลักษณะ
การประชุมเชิงวิชาการ ขอให้แต่ละอ าเภอส ารวจข้อมูลเบื้องต้นด้วย  
  ๖.๔ ประธาน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม การจัดประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพท่ี ๑๒ ด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๕ ประธานแจ้ง การติดตาม LTC ขอด าเนินการ ขั้น ๓ ยังไม่ส่ง CP จ านวน ๗ แห่ง ขั้นที่ ๔ 
จ านวน ๙ แห่ง ขั้นที่ ๕ จ านวน ๑๑ แห่ง ขั้นที่ ๖ จ านวน ๑ แห่ง และข้ันที่ ๗ จ านวน ๔ แห่ง เน้นย้ าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการด้วย  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๙ น. 
 

                              
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


