
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๘/2561 วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม 2561 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป 

 ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๔. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง  
๕. นายกวิน กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๖. นายสุนทร อรุณโณ  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  
๗. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน และ รก.

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
 

๘. นางสาวศรินรัตน์ เปราะทองค า แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน    
๙. นางสาววสี  หวานแก้ว แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 

๑๐. นายโมท ฝอยทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๑. นายนิวัธ  เทพสง แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๒. นางวันดี  ชนะสิทธิ์ แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๓. นายเอกพงษ์ ก้องพงศธร แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๔. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๕. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๖. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  
๑๗. นายชลิต เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์   
๑๘. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม  
๑๙. นายประภาส สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  
๒๐. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  
๒๑. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน   
๒๒. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว  
๒๓. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๔. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา  
๒๕. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
๒๖. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๗. นางสุวรรณา พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๙. นางสินีนาฎ  อนุมณี แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๐. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๑. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๒. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๓. นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 



-๒- 

๓๔. นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๕. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๖. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๗. นางทัฏธภัสส์  มณีชาตรี แทน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
๓๘. นางกิตติยา บุรีภักดี  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๓๙. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๐. 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 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๒. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓. นางสาววลัญช์อร ยอดราช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๔. นายส าราญ  ทองศรีชุม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๕. นายนพพร  สมจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๖. นางจุรินทร์  เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.00 น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย   
2)   อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและรูปแบบบริการ) 
“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น จึงจะได้รับความส าเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และ

ความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย. การพูดแล้วท า คือพูดจริงท าจริง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของ
บุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม” 

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที ่ ๑๐ กรกฎาคม  
๒๕๔๐ 

3)  เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
5)  การมอบโล่รางวัลผลงานวชิาการดีเด่น : นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์ เภสัชกรช านาญการ   



-๓- 

๖)  มอบเกียรติบัตร อย.น้อยดีเด่น ระดับจังหวัดประจ าปี ๒๕๖๑ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดการประกวด อย.น้อยดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน และให้นักเรียน อย.น้อยมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การด าเนินกิจกรรม โดยได้จัดการประกวดเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียน
ผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น  ๑๗ แห่ง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด อย.น้อยดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ระดับประถมศึกษา  
๑. รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว)  อ.เขาชัยสน 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านหว้ยน้ าด า อ.ป่าพะยอม 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด อ.ศรีบรรพต  
๔. รางวัลชมเชย   โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา อ.ปา่พะยอม 
     โรงเรียนบ้านแม่ขรี อ.ตะโหมด 
     โรงเรียนบ้านควนหินแท่น อ.ป่าบอน  
ระดับมัธยมศึกษา 
๑. รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนอะมาดียะห์มูลนิธิ อ.ปา่บอน 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ.เขาชัยสน 
 ๗)  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดมอบวัสดุการแพทย์ : เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบพกพา  

จ านวน 20 เครื่อง มอบให้ รพ.สต.ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอปากพะยูน จ านวน 14 เครื่อง และ อ าเภอบางแก้ว  จ านวน 6 
เครื่อง  

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1  ปชส.เพลงจ าขึ้นใจ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน    
  ๑.๑.๒  เพลงเทิดพระบิดา มอบหัวหน้าพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดท าคลิปวีดิโอ ใช้
ระยะเวลา ๓ เดือน ในการจัดประกวด 
  ๑.๑.๓  การสื่อสารค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข 
  ๑.๑.๔  การเข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง สืบเนื่องครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา โดยมีการก าหนด
เส้นทางวิ่งตามเส้นทางรหัส S5 ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีนักวิ่งกิตติมศักดิ์ จ านวน ๕๐ คน วิ่งส่งคทา
เป็นทอดๆ จัดเป็นผลัดๆ ละ ๑๐ คน ระยะทางผลัดละ 5 กิโลเมตร ใช้ระยะทางทั้งหมด ๖๐ กิโลเมตร และนักวิ่ง
เพ่ือเสริมกระแสในการออกก าลังกายระยะทางในการวิ่งประมาณ ๒ กม.ต่อชุดๆ ละ ๕๐ คน  โดยสิ้นสุดระยะทาง
บริเวณก่อนขึ้นเขาบรรทัด และก าหนดโควตา สสจ. จ านวน  ๑๐ คน  รพช. ๑๐  คน สสอ. ๒๐ คน นักวิ่งสมทบ
อีก ๑๐ คน  และมอบหมายให้แต่ละอ าเภอ มีผู้ร่วมวิ่ง อ าเภอละ ๕๐ คน  
  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    การก าหนดเส้นทาง ชุดละ ๒ กิโลเมตร  
   ศาลากลาง – ท่ามิหร า     บุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ท่ามิหร า – สมตรีด        บุคลากรโรงพยาบาลพัทลุง 
  ขอเน้นย้ าแต่ละอ าเภอในการรับส่ง ผู้ร่วมวิ่งแต่ละชุดก าหนดจ าหน่ายเสื้อ อ าเภอละ ๑๐๐ ตัว สสจ. 
๒๐๐ ตัว รพ.พัทลุง ๑๐๐ ตัว  และมอบหมายให้นายสุพล  ชุมพาท ีจัดหารถน าประชาสัมพันธ์ ด้วย 
 



-๔- 

 
 ๑.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
   ไม่มี 
  นายสุนทร  คงทองสังข์ ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/2561 วันอังคาร ที่ ๓๑ กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.00 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 พั ท ลุ ง   โ ด ย ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ ล ะน า เ ส น อ ไ ว้ ใ น ร ะบ บ เ อก ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ แ ล้ ว
http://203.157.229.11/intranet/inranet.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๑    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
  ๓.๑ นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ขอทราบความก้าวหน้า เรื่องการย้ายของ
เจ้าหน้าที่ในเขตอ าเภอปากพะยูน  โดยขอให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ติดตามความก้าวหน้าด้วย  และ ขอให้น า
เรื่องการย้ายที่ผ่านคณะกรรมการกรั่นกรองแล้ว แจ้งในที่ประชุม กวป. โดยระบุการอนุมัติให้ย้ายหรือไม่ให้ย้าย
อย่างชัดเจน 
  นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ ขอชี้แจง ในกรณกีารขอย้ายทันตแพทย์ ขอให้ปรับเปลี่ยนแผนการ
ย้าย ก่อน พ.ค. เพ่ือให้สอดคล้องในการลาศึกษาต่อ 
  ประธาน : ขอด าเนินการปรับแผน และประสานผู้เกี่ยวข้องด้วย 
   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 
                 เชิญชวนสองล้อขับขี่ ครบรอบ ๑๐ ปี รอบทะเลสาบพัทลุง โดยขับรถบิ๊กไบท์ เพ่ือการ
กุศล รายได้สบทบทุนเตียงไฟฟ้าส าหรับผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง  
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     นายสุนทร อรุณโน  แจ้งการตรวจเยี่ยมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในช่วง  
กันยายน ๒๕๖๑ และขอเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
     นายประจวบ รามณีย์  แจ้งผลการประเมินประกวดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยอดเยี่ยม  
  ชนะเลิศ คือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
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          รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
             รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยอดเยี่ยม  

 ชนะเลิศ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นสน 
          ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง  
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
           บ้านเกาะยาง ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   
 รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากสระ      
     ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

  ประธาน : ขอความร่วมมือเร่งรัด งบประมาณผลผลิตด้วย  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
  นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน หารือเรื่อง โควต้าการย้าย ในส่วนที่ขาด เพ่ือ
ทดแทนต าแหน่งในส่วนที่ขาดด้วย  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
  นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ แจ้งในที่ประชุม ขอให้การด าเนินการค าสั่งย้ายอย่างเคร่งครัด 
  ประธาน : ขอให้ด าเนินการตามข้ันตอนการขอย้าย 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
  นายประภาส สงธนู หารือในที่ประชุมในกรณี รพ.สต.โคกทราย ได้รับคะแนนน้อย ในส่วนของ
การด าเนินการ พชอ. หารือในที่ประชุมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ การให้คะแนน 
  นายประจวบ หารือที่ประชุม ในการประเมิน รพ.สต.ยอดเยี่ยม และ การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
ควรได้รับคะแนน ผู้ประเมินเป็นบุคคลเดียวกัน  
  นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ ชี้แจงประเด็น รพ.สต.โคกทราย ในประเด็น พชอ. ต้องด าเนินการไป
ตามเกณฑ์ 
  ประธาน : ฝากผู้เกี่ยวข้อง ด้วย  
    มติที่ประชุม  รับทราบ     
  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ(1 ม.ค.61–28 ส.ค. 61) 
โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑๑๒๐.๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็น
อัตราป่วย 1๙0.๙ ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓๖.1 ต่อประชากรแสนคน  
เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น(สูงกว่าค่า Median) และเน้นการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด้วย 
  ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก ในภาพรวมของประเทศ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) มี
จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๔,๗๑๙ ราย เสียชีวิต ๕๘ ราย  จังหวัดพัทลุง(1 มกราคม 2561 – 21 สิงหาคม 2561)  
อยู่อันดับ ๔๗ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒  อยู่อันดับ ๓  มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยสะสมปี 2561 จ านวน 321 ราย อัตราป่วย 61.3 ต่อแสนและอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี  
ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอตะโหมด อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  
มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และช่วงอายุ ๕ - 9 ปี ในส่วนของ
ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๙๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ  ต าบลเขาปู่, ต าบลคลองใหญ่, ต าบลบ้าน
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พร้าว, ต าบลป่าพะยอม, ต าบลตะโหมด, ต าบลเกาะเต่า, ต าบลลานข่อย, ต าบลท่าแค, ต าบลป่าบอน และต าบล
ต านาน     
   อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม  
(1 ม.ค. – 28 ส.ค.61) จ านวน 39 ราย อัตราป่วย 217.2 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านเขาปู่ มีอัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ ๕๖๗.๒ ต่อประชากรแสนคน  

อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 28 ส.ค.61) จ านวน 68 ราย อัตราป่วย 190.0 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้าน
คลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด อัตราป่วย 323.5 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยจ านวน ๒๓ 
ราย  
   อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค.- 28 ส.ค.61) จ านวน 47 ราย อัตราป่วย 150.6 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 : พ้ืนที่เสี่ยงในอ าเภอศรีนครินทร์ ขอให้เร่งรัดด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย และเน้นย้ าแต่ละ
โรงพยาบาล ในการดูแลรักษาพยาบาลเนื่องจากมีอัตราป่วยตายสูง 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 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)   
       มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ประธาน :  การก าหนดระยะเวลางบค่าเสื่อมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้ด าเนินการไปตาม
กรอบระยะเวลา  
 สรุปการจัดสรรงบค่าเสื่อมระดับเขตเพ่ิมเติม มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. จัดสรรให้ 14 อ าเภอ ตามแผนตรวจราชการ ตามที่ลงตรวจราชการในรอบที่ 1 และรอบที่ 2   
อ าเภอละ 500,000  บาท  โดย 
  - จัดสรรให้ รพช. เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 
  - จัดสรรให้ รพสต. เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 
 2. ให้แต่ละจังหวัดเสนอขอและส่งรายชื่อ โดยให้มีกรรมการชุดเล็กพิจารณา ดังนี้ 
  - จัดสรรให้ รพช. ในเขตชายแดน มีความยากล าบาก ขาดสภาพคล่อง จังหวัดละ 1 รพช. 
แห่งละ 500,000  บาท 
  - จัดสรรให้ รพสต. ที่มีความยากล าบาก แห่งละ 200,000  บาท จังหวัดละ 1 รพ.สต. 
 สรุปของพัทลุงดังนี้ ระดับ รพช. จัดสรรให้ รพช.เขาชัยสน เป็นจ านวนเงิน 3๐๐,๐๐๐ บาท  
รพ.สต. บ้านไสนายขัน เป็นจ านวนเงิน  2๐๐,๐๐๐ บาท  รพช.ปากพะยูน เป็นจ านวนเงิน 3๐๐,๐๐๐ บาท  
รพ.สต.บางตาล เป็นจ านวนเงิน  2๐๐,๐๐๐ บาท  รพช. ศรีบรรพต เป็นจ านวนเงิน 5๐๐,๐๐๐ บาท  
รพ.สต. แหลมกรวด เป็นจ านวนเงิน  2๐๐,๐๐๐ บาท 
 นายสมใจ  หนูฤทธิ์ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดท าค าของบค่าเสื่อม ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
        ๔) สรุปผลการประกวดผลงานวิชาการ: มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
       1) การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

       ๒) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล    
มติที่ประชุม  รับทราบ  

        4.7.๔ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
       1.  แผนปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า  

ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  
 

วัน เดือน ปี รายละเอียด 
๑ - ๑๕ ก.ย.๖๑            ๑. สนง.สสจ. ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและนับ อัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ/  

     ลูกจ้างประจ า  ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๕ ต.ค. ๖๑                   ๒. ตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานแจ้งและรวบรวม ข้อมูลเสนอ นพ.สสจ. (เม่ือข้อมูลครบทั้ง 

    จังหวัด) 
๙ ต.ค. ๖๑                   ๓. น าข้อมูลที่ นพ.สสจ. เห็นชอบแล้วเข้าประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของ สนง.สสจ.  

    พัทลุง 
๑๕ ต.ค. ๖๑                 ๔. น าข้อมูลที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองของ สสจ. เข้าประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

    ระดับจังหวัด 
พ.ย.  ๖๑                    ๕. จัดท าค าสั่งเลื่อนฯ ณ  ๑ ต.ค.  ๖๑ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ การประชุมองค์กรสร้างสุข ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  

ณ ร้อยทองรีสอร์ท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 



-๘- 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.1. ร่างแผนนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ 

โดยใช้รูปแบบให้ผู้นิเทศงานผสมผสาน ก าหนดข้อมูลภายใน ๕ กันยายน  ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ช่วงเช้าด าเนินการนิเทศงานผสมผสาน ให้แล้วเสร็จ ชว่งบ่าย ตรวจ 

เยี่ยม รพ.สต. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ นางสุวรรณา พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขอให้ติดตามตัวชี่วัดในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๒ นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ แจ้งการจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๑ ซึ่งเป็นวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติ โดยก าหนดการรณรงคร์ะหว่างวันที่ ๑๕ – 19  ต.ค. ๒๕๖๑ โดย รพ. ควนขนุน เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดรณรงค์ ในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๖.๓ นายโชติ  ช่วยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน แจ้งการจัดส่งรายงาน ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งรายงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๖.๒ นายสุพล  ชุมพาที น าเสนอคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๙ น. 
 

                              
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


