
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๙/2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา ๑๓.00 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. นายกวิน กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๕. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  
๖. นางณัฐชยา   ซ้อนข า แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน    
๗. นางสาววสี  หวานแก้ว แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม  
๘. นางละออง  สุวิทยาภรณ์   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน  
๙. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์ แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 

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

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๑. นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๒. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
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๓๓. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๔. นายเจริญ  ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๕. นายมานพ รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๖. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๗. 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. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 
๔. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๕. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน และ รก.
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 

ติดราชการ 

๖. นางสาวมินตา  โชติพืช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  
(ปัญญานันทภิกขุ) 

ติดราชการ 

๗. นางกริษฐา รักประสูติ  ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดย
แมลงที่ ๑๒.๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๘. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๒. นายนพพร  สมจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๓. นายอนิรุธ  นาคะวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นายวิชา  สันติภาพถาวร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นางละออง  สุวิทยาภรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๗. นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   
๘. นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙.  นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๑๐. นางสมคิด  ฤทธิ์ศักดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๑. นางไพลิน  ฆังครัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๒. นายวินิจ อินพรหม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.00 น.  
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล) 
“เมื่อมีโอกาสและมีงานท า ควรเต็มใจท า โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็น

เครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมท าได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์
สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ้น"”  

พระบรมราโชวาท ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา   
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐    

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕)  มอบโล่รางวัล โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

๕.๑ มอบโล่รางวลัสถานบริการที่มีผลลัพธ์การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรัง  
(CKD) ดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือกแบบอย่างที่เป็นเลิศ (best  
practice) ในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑  ผลปรากฏว่า โรงพยาบาล
ควนขนุน ได้รับรางวัลประเภทสถานบริการที่มีผลลัพธ์การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรัง(CKD) ดีเด่น 
ได้รับโล่รางวัลจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านโรค
ไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

๕.๒ มอบโล่รางวลัในการประกวด NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขต 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ส านักงานป้องกันควบคุมโรค  
ทั้ง ๑๒ แห่งคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีผลการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ดีเด่นระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก   ผลการคัดเลือกจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี  ๑๒ สงขลา   ปรากฏว่า 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้รับโล่รางวัลจาก 
นายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์น 
พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล กทม. 

๖. มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือก MOPH ระดับเขตสุขภาพที่ 12 
                เขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือ

เสริมสร้างค่านิยมองค์กร MOPH    เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๑๒ ในทุกระดับให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณค่า ตามค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข  MOPH  ผลการคัดเลือกบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๑๒  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้รับรางวัลดังนี้   

๖.๑ รางวัลระดับเขตสุขภาพ ประเภท Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)      
           ๑. นายจิรพงษ์   แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
      ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง)  

๒. นางชนิฎาภรณ ์ สอนสังข์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานสาธารณสุข 



-๔- 

จังหวัดพัทลุง 
๖.๒ เกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด 
         ๑. ประเภท Mastery  (เป็นนายตัวเอง)  นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   
         ๒.ประเภท Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม) นางละออง  สุวิทยาภรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญ

การพิเศษ  โรงพยาบาลควนขนุน 
๗. การประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ

สาธารณสุข  ที่ผ่านการประเมินฯ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   

ประเภทแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ระดับจังหวัดพัทลุง ได้แก่   
          ๑. ส านักงานเทศบาลต าบลนาท่อม อ าเภอเมืองพัทลุง 
ประเภทแหล่งเรียนรู้ ระดับจังหวัดพัทลุง ได้แก่ 
  ๑. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน อ าเภอควนขนุน 
           ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน 
           ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม  
๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ดีเด่น 

ระดับจังหวัด  ปี ๒๕๖๑ ได้แก ่
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  ๒. เทศบาลต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
๗.๓ โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน  

(ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) ระดับจังหวัด  
ปี ๒๕๖๐ ได้แก ่
 ๑. โรงพยาบาลป่าพะยอม  
ปี ๒๕๖๑  ได้แก ่
 ๑. โรงพยาบาลป่าบอน 
           ๒. โรงพยาบาลศรีบรรพต 
 ๓. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
 ๔. โรงพยาบาลตะโหมด 
 ๕. โรงพยาบาลเขาชัยสน 
๗.๔ อ าเภอที่ผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ระดับจังหวัด  ปี ๒๕๖๑   

ได้แก่       
          ๑. อ าเภอเขาชัยสน 
๗.๕ อ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑  ได้แก ่
 ๑. อ าเภอป่าบอน 
 ๒. อ าเภอศรีบรรพต 
 ๓. อ าเภอศรีนครินทร์  
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 ๔. อ าเภอตะโหมด 
 ๕. อ าเภอป่าพะยอม 

๖. อ าเภอควนขนุน 
๗.๖ สถานบริการที่ผ่านการประเมินรับรองฯ การด าเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)  

ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑ 
ระดับดีเยี่ยม ได้แก่  
           ๑. รพ. ควนขนุน  
           ๒. รพ.สต. บ้านควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง 
ระดับดีมาก  ได้แก่  

๑. รพ. ศรีบรรพต  
๒. ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. ป่าพะยอม  
๓. รพ.สต. บ้านปลวกร้อน  อ าเภอเมืองพัทลุง 
๔. รพ.สต. บ้านสะทัง  อ าเภอเขาชัยสน 

ระดับดี      ได้แก่  
๑. รพ.สต. บ้านโล๊ะขนุน  อ าเภอศรีนครินทร์ 
๒. รพ.สต. บ้านหัวถนน  อ าเภอควนขนุน  
๓. รพ.สต. เขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต 
๔. สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม  อ าเภอป่าบอน 

๗.๗  การขับเคลื่อนการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๑ ผลงาน
ดีเด่น ระดับเขต ประเภทหน่วยงาน ได้แก ่

            ๑. ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง 
            ๒. ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหร า    โรงพยาบาลพัทลุง 

๓. ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ     โรงพยาบาลพัทลุง 
๔. โรงพยาบาลควนขนุน 
๕. โรงพยาบาลป่าพะยอม 
๖. โรงพยาบาลศรีบรรพต 
๗. โรงพยาบาลเขาชัยสน 
๘. โรงพยาบาลบางแก้ว 

    ๙. โรงพยาบาลตะโหมด 
     ๑๐. โรงพยาบาลกงหรา 
     ๑๑. โรงพยาบาลปากพะยูน 
     ๑๒. โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
     ๑๓. โรงพยาบาลป่าบอน 
     ๑๔. สสอ. ปากพะยูน 
     ๑๕. สสอ. ตะโหมด 
     ๑๖. สสอ. ป่าพะยอม 
     ๑๗. สสอ. ศรีนครินทร์ 
     ๑๘. สสอ. บางแก้ว 
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     ๑๙. สสอ. ควนขนุน 
     ๒๐. สสอ. เขาชัยสน 
     ๒๑. สสอ. ศรีบรรพต 
     ๒๒. สสอ. เมืองพัทลุง 
     ๒๓. สสอ. กงหรา 
     ๒๔. สสอ. ป่าบอน 
๗.๘ ประเภทคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ  สาขาจักษุ ดีเด่นระดับเขต ได้แก่ 
   ๑. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ  สาขาจักษุ จังหวัดพัทลุง 
๗.๙ ประเภทบุคคล การขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุใน

โปรแกรม Vision ๒๐๒๐Thailand.org ปี ๒๕๖๑ ผลงานดีเด่น ระดับเขต  ได้แก ่
๑. นายวินิจ อินพรหม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

เมืองพัทลุง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 แนวทางการจัดสรรงบลงทุน และงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๒ 
 1.1.๒ การด าเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๑ ขั้น ๗ จ านวน ๒๗ แห่ง  ภาพรวมข้ัน ๗ จ านวน  

๖๘ แห่ง 
   ประธาน ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการในส่วนที่ด าเนินการไปแล้ว ในปี ๕๙ 
จ านวน ๑๓ แห่ง มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย ขอเน้นย้ าในปีงบประมาณ
ต่อไป เน้นเชิงคุณภาพ กองทุนต าบล ภาพรวมมีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อย ๕๙  และ แนวทางการประเมิน 
ยอดยกไปน้อยกว่ายอดยกมา 
  ข้อจ ากัด ในการด าเนินการเนื่อง การจัดท าโครงการยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ด าเนินการ
บันทึกข้อมูล 
  ๑.๑.๓ การเข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง  รายละเอียดเส้นทางทีมวิ่งเพ่ือสร้างกระแส  
ตามโครงการหมอชวนวิ่ง  จังหวัดพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.-16.00 น. 
จาก หน้าพระพุทธ ถึง ป้ายน้ าตกกะช่อง จ านวน ๒๘ กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น ๑๔ จุดรายละเอียดเส้นทาง 
ทีมวิ่งเพ่ือสร้างกระแส ตามโครงการหมอชวนวิ่ง  จังหวัดพัทลุงวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 
05.30 น.-16.00 น.  
   จุดเริ่มต้นจุดที่ 1  คือทีม สสจ.พัทลุง เริ่มวิ่งจากบริเวณ พระพุทธนิรโรคันตรายฯ 
   จดุที่ 2  คือทีม รพ.พัทลุง เริ่มวิ่งจากบริเวณ อนุสาวรีย์พระยาช่วยทุกขราษฎร์ 
   จุดที่ 3  คือทีมอ าเภอป่าพะยอม เริ่มวิ่งจากบริเวณ พรพรรณการเกษตร 
   จุดที่ 4  คือทีมอ าเภอศรีบรรพต เริ่มวิ่งจากบริเวณ ทานตะวันช๊อป 
   จุดที่ 5  คือทีมอ าเภอปากพะยูน เริ่มวิ่งจากบริเวณ ร้าน สาม ป. 
   จุดที่ 6  คือทีมอ าเภอตะโหมด เริ่มวิ่งจากบริเวณ  สุมาลี  -สมวย ซุ้มไม้ไผ่ซึ่ง 
   จุดที่ 7  คือทีมอ าเภอควนขนุน เริ่มวิ่งจากบริเวณ ศาลาผู้โดยสารบ้านล ายูง(ตรงข้าม
อนุบาลศรีนครินทร์) 
   จุดที่ 8  คือทีมอ าเภอเมืองพัทลุง เริ่มวิ่งจากบริเวณ  อู่รถแมวการช่าง 
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   จุดที่ 9  คือทีมอ าเภอบางแก้ว เริ่มวิ่งจากบริเวณ ภูดินสอ 
   จุดที่ ๑๐ คือทีม รพ.ศรีนครินทร์ เริ่มวิ่งจากบริเวณ เมืองไทย ลิสซิ่ง(ตรงข้ามปั๊ม ปตท.)    
   จุดที่ 11  คือทีม สสอ.ศรีนครินทร์ เริ่มวิ่งจากบริเวณ  โรงเรียนวัดบ้านนา 
   จุดที่ 12  คือทีม อ าเภอป่าบอน เริ่มวิ่งจากบริเวณ ป้ายห้วยลี 
   จุดที่ 13  คือทีม อ าเภอกงหรา เริ่มวิ่งจากบริเวณ เจ๊เถียว ผลไม้สดตามฤดูกาล 
   จุดที่ 14  คือทีม อ าเภอเขาชัยสน เริ่มวิ่งจากบริเวณ ปั๊มเชลล์  จนถึงป้ายน้ าตกกะช่อง              
  ๑.๑.๔  ขอเชิญร่วมทอดกฐินวัดกุฎิ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 ๑.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
  ๑.๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเกษียณอายุ  
   ๑.๒.๒ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง  เพ่ือสร้างกระแสตามโครงการหมอ
ชวนวิ่ง  จังหวัดพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม  ครั้ งที่  ๘/2561 วัน พุธ  ที่  ๒๙ สิ งหาคม 2561  

เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
  ๓.๑ นายสุนทร  สืบเนื่องวาระ ๔.๔ ในการมอบทุน รับมอบวันที่ ๕ ตุลาคม รับมอบเตียง  
จ านวน ๒๕ เตียง  
  ประธาน : สืบเนื่องจากในวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล ขอความร่วมมือ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล รพ.ควนขนุนจ านวน ๕ เตียง   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๒ นางสุพร  พรหมมาศ สืบเนื่องวาระ ส่งเอกสารวันที่ ๕ ตุลาคม จัดประชุม วันที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย กลุ่มงาน ใน สนง.สสจ.พัทลุง ส่งวนัที่ ๓ ตุลาคม ๑๕๖๑  ประชุมวันที่ ๔ ตุลาคม 
๑๕๖๑   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๓ นายประภาส สงธนู ขอสืบเนื่อง เรื่องการขอย้าย วาระ ๓.๑ ขอทราบความก้าวหน้า 
เรื่องการย้ายของเจ้าหน้าที่ในเขตอ าเภอปากพะยูน 
  นายสุนทร  ขอให้เรียนท่าน นพ.สสจ. ก่อนการแจ้ง คกก. กวป. 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

ไม่มี 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
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           ไม่มี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
          ไม่มี 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                 ๔.๔.๑ การจัดสรรงบด าเนินการ ๑๐๐ ปี เนื่องจากงบประมาณไม่ได้จัดสรร
งบประมาณ ตามระยะเวลาที่ก าหนด งบด าเนินงาน  ด าเนินการให้แล้วเสร็จ พ.ย. ๒๕๖๑ เบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จ ธ.ค.๒๕๖๑ ขอให้ด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
    งบจัดสรร เกี่ยวกับขยะ จ านวน ๓ แห่ง ก าหนดการด าเนินการ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
      ไม่มี 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด เกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสนับสนุน จ านวน ๒ ชนิด คือ ชนิด ๒ สายพันธุ์  และชนิด ๔ สายพันธุ์  ควรจะ
ด าเนินการอย่างไร 
    นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  ชี้แจง สามารถฉีดข้ามสายพันธ์กันได้ รอหนังสือแจ้ง
ยืนยันอีกครั้ง  
  ประธาน ขอให้สื่อสารผ่านช่องทาง Line เป็นการเบื้องต้น  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
    นายอ าพล แก้วเกื้อ หารือ เรื่องการเบิกค่าการศึกษาบุตร ในกรณีแบ่งการ
เบิกจ่าย ควรด าเนินการ เบิกได้ตามสิทธิ์หรือไม่ 
    นายสุพล ชุมพาที ชี้แจง สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
    นายจารึก  ปิยวาจานุสรณ์  หารือเรื่องการใช้ต าแหน่งว่าง ผอ.รพ.สต.  
    นางสุพร พรหมมาศ  ชี้แจง  รอการหารือการใช้ต าแหน่งว่าง 
  ประธาน ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรด าเนิน คู่ขนาน 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
    นายวสันติ์  ยังสังข์  หารือเรื่องการเบิกจ่ายน้ ามัน โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ในอ าเภอกงหรา ควรด าเนินการอย่างไร 
    นายสุพล  ชุมพาที  ขอให้ด าเนินการขอใช้รถ โดยให้ออกบิลน้ ามัน ในเขตพ้ืนที่
ด าเนินการนั้นๆ  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
    นายประภาส สงธนู  หารือ เรื่องการย้าย ของ พยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต. 
บ้านหัวควน เพ่ือไปปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปากพะยูน ในกรณีให้เดินทางภายใน ๑๕ วัน  
    นายสุพล ชุมพาที ในกรณี ชะลอการเดินทาง ขอให้แจ้งมายังจังหวัด โดยให้
เหตุผลการชะลอการย้าย อย่างชัดเจน 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 



-๙- 

  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ(1 ม.ค.61–25 
ก.ย. 61) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑๒๕๐.๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรค
ปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๒๒๓.๐ ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๖๕.๒ 
ต่อประชากรแสนคน  เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น(สูงกว่าค่า Median)  เน้น
การเฝ้าระวังโรค ILI เกินร้อยละ ๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลด้วย 
  ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก ในภาพรวมของประเทศ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๑) 
มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๕๙,๑๐๔ ราย เสียชีวิต ๗๔ ราย  จังหวัดพัทลุง(1 มกราคม 2561 – 25 กันยายน 
2561)  อยู่อันดับ ๔๓ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒  อยู่อันดับ ๓  มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median 
๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสมปี 2561 (1 ม.ค. 61 – 25 ก.ย. 61) จ านวน 373 ราย อัตราป่วย 71.2  
ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาค คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และ
จังหวัดพัทลุง   
  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ 
อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอตะโหมด และศรีนครินทร์ อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วย
สูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ในส่วนของต าบล
ที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๙๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ  ต าบลเขาปู่ , ต าบลบ้านพร้าว ,  
ต าบลตะโหมด, ต าบลคลองใหญ่, ต าบลเกาะเต่า, ต าบลป่าพะยอม, ต าบลลานข่อย, ต าบลป่าบอน,  
ต าบลท่าแค, ต าบลโคกชะงาย,ต าบลควนมะพร้าว, ต าบลต านาน, ต าบลล าสินธุ์ และต าบลชุมพล 
 อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มเริ่มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 25 ก.ย.61) จ านวน 42 ราย อัตราป่วย 233.9 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.
สต.บ้านเขาปู่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ ๖๓๒.๖ ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยจ านวน 
๒๙ ราย  

 อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แตต่่ ากว่าค่า Median ๕ ปี 
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 25 ก.ย.61) จ านวน 76 ราย อัตราป่วย 212.4 ต่อประชากรแสนคน 
และ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด อัตราป่วย 323.5 ต่อประชากรแสน
คน มีผู้ป่วยจ านวน ๒ ราย  
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มเริ่มสูงขึ้น แต่ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.- 25 ก.ย.61) จ านวน 53 ราย อัตราป่วย 169.8 ต่อประชากรแสนคน  
 
  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   

๑. สนับสนุนให้ทุกอ าเภอเปิด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุ
เคมีภัณฑ์/ 

อุปกรณส์ าหรับคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอและทันสถานการณ์ 
   2. สร้างภาคีเครือข่าย ด้านสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(อปท.)โรงเรียน ชุมชน และผู้น าศาสนา เป็นวาระชุมชน 



-๑๐- 

   3. โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก และ บ้านพักเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีลูกน ้ายุงลาย 

   4. ทีมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วระดับอ าเภอ ร่วมเป็นทีมวิชาการ ติดตามประเมินคุณภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ
ต่างๆ ร่วมประเมินค่าดัชนี ลูกน ้ายุงลายในสถานบริการสาธารณสุข/ ในชุมชน และ ร่วมประชุม war room 
ในระดับอ าเภอ 

   5. รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ใน
หน่วยงาน และที่บ้านทุกวันเสาร์ อาทิตย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษ
ภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 
        ประธาน : จังหวัดพัทลุง มีอัตราป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของเขตสุขภาพที่ 12 ขอให้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในอ าเภอป่าพะยอม อ าเภอศรีบรรพต และอ าเภอตะโหมด  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้าน 
ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๒) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด PA+ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561  
(ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)   

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3) แจ้งจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕62 แต่ละอ าเภอต้องจัดท าโครงการย่อย 

อ าเภอละ ๖๓,๕๐๐ บาท ตามโครงสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะยั่งยืน ปี ๒๕๖๒ ในส่วนเกณฑ์ใน
การประเมิน มอบหมายนางละม้าย ชุมพาที  ด าเนินการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

ประธาน เน้นย้ าให้ด าเนินการภายใน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 ๔) ร่างค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียด

ดังนี้ 
       1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง ณ กันยายน ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

       ๒) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล    
  สถานะการเงิน ระดับ ๗  คือรพ.ควนขนุน  ระดับ ๖ คือ รพ.เขาชันสน, รพ.ปาก
พะยูน และ รพ.ป่าบอน  



-๑๑- 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
        4.7.๔ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ น าเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 

       1. แจ้งก าหนดการการประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการ

เลือกสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.1. ร่างแผนการประชุมราชการของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
   แนวทางประชุมสัญจร ตามโซน รอหารืออีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป น าเสนอการพิจารณา 

ค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

6.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที  น าเสนอการพิจารณา  P4P  
โรงพยาบาลพัทลุง 
  การด าเนินการต้องขออนุมัติในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยเอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๖.๓ นายสุนทร คงทองสังข์  สืบเนื่องจาก ท่านดวงพร  เกษียณอายุราชการ ขอให้ 
ชะลอการจัดท าบัตรข้าราชการ ไปก่อน รอค าสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๖.๔ นายประภาส สงธนู ตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับรายละเอียดในเกียรติบัตรต่างๆ  
ควรระบุหน่วยงาน เป็นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ประธาน ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น. 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


