
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป 

 ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายไพศาล เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), 
๓. นายเดชาศักดิ์ สุขนวล  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
๔. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง  
๕. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
๖. นายกวิน กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๗. นายทรงเกียรติ  พลเพชร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  
๘. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน    
๙. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม  

๑๐. นายณัฐพงษ์ นิ่มวรพันธ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน  
๑๑. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์ แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๒. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๓. นางสาวมันตา  โชติพืช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๔. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   
๑๕. นางสุพัตรา รักเกตุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๖. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๗. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๘. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๙. นายชลิต เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๒๐. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๒๑. นายประภาส สงธนู  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  
๒๒. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  
๒๓. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน   
๒๔. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว  
๒๕. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน  
๒๖. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา  
๒๗. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
๒๘. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
๒๙. นางสุวรรณา พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
๓๐. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
๓๑. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๒. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๓. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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๓๔. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๕. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๖. นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๗. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๘. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๙. นายเจริญ  ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๔๐. นายมานพ รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๔๑. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๒. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๕ 
จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๔. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒. นายอ านวย  ทองหนูนุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
๓. นางสาวณาตยา แก้วพยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นายสมบัติ พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.0๗ น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลุ่มงานนิติการ) 

“...วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติ  
ที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคน
จะต้องบัญญัติขึ้นส าหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มี
ลักษณะเป็นสัจจาธิษฐาน หรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้ จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริงและ
แน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้น ได้ผล
เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์ ส าคัญที่วินัยในตนเองนี้จะต้อง บังเกิดขึ้นจากการที่ได้ยั้งคิด
แล้ว ได้ใช้สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด พิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จนเห็นประจักษ์ในเหตุใน
ผลที่แน่แท้ และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจากสติปัญญาความฉลาดรอบคอบ ก็ย่อมจะท าให้รู้จัก  ผิดชอบชั่วดี 
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ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติให้พ้นจากภัยอันตรายและเหตุแห่งความเสื่อมเสีย ทั้งปวงได้ ทั้งทาง
กายทางใจ พาให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยศักดิ์ศรี เกียรติ อ านาจทุกประการ... ” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๔ 

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕)  การมอบเกียรติบัตรรับรองวดัส่งเสริมสุขภาพและมัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  ปี ๒๕๖๑    

โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มีรายละเอียดดังนี้ 
      ๕.๑ ผลการประกวดวัดส่งเสรมิสุขภาพปี  ๒๕๖๑ 

    ๕.๑.๑ รางวัลชนะเลิศวัดส่งเสรมิสุขภาพ 
           วัดห้วยเนียง  อ าเภอบางแก้ว 
    ๕.๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   
           วัดพังกิ่ง  อ าเภอกงหรา 
    ๕.๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    
           วัดคลองใหญ่  อ าเภอป่าพะยอม 
           ๕.๑.๔ รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล   

๑. วัดลานชา้ง  อ าเภอเขาชัยสน   
๒. วัดร่มเมือง อ าเภอศรีนครินทร์ 

๕.๒ ผลการประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๑   
๕.๒.๑ รางวัลชนะเลิศ                    มัสยิดนาทุ่งโพธิ์  อ าเภอกงหรา 
๕.๒.๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   มัสยิดนูรุต- ตักวา อ าเภอบางแก้ว   

๕.๓ การมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(EHA)   

๕.๓.๑ เทศบาลเมืองพัทลุง      (ระดับเกียรติบัตร) 
๕.๓.๒ เทศบาลต าบลป่าบอน   (ระดับเกียรติบัตร) 
๕.๓.๓ เทศบาลต าบลแม่ขรี     (ระดับเกียรติบัตร) 
๕.๓.๔ เทศบาลต าบลโคกม่วง   (ระดับเกียรติบัตร) 
๕.๓.๕ เทศบาลต าบลเขาชัยสน (ระดับเกียรติบัตร) 
๕.๓.๖ เทศบาลต าบลควนขนุน (ระดับเกียรติบัตร) 
๕.๓.๗ เทศบาลต าบลล าสนิธุ์       (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๘ เทศบาลต าบลบางแก้ว      (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๙ เทศบาลต าบลท่ามะเดื่อ     (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๑๐ เทศบาลต าบลนาท่อม     (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๑๑ เทศบาลต าบลร่มเมือง     (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๑๒ เทศบาลต าบลปากพะยูน  (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๑๓ เทศบาลต าบลจองถนน    (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๑๔ เทศบาลต าบลกงหรา      (ระดับพ้ืนฐาน) 
๕.๓.๑๕ เทศบาลต าบลชะรัด       (ระดับพ้ืนฐาน) 
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๕.๓.๑๖ เทศบาลต าบลปรางหมู่    (ระดับพ้ืนฐาน) 
 

 ๖) การมอบเกียรติบัตรประกวดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ยอดเยี่ ยม จั งหวัดพัทลุ ง  ปี  ๒๕๖๑  โดยกลุ่ มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตามที่จังหวัดพัทลุงได้อนุมัติให้ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  สาขาจังหวัดพัทลุง 
ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดท าโครงการพัฒนาและ
ประกวดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ยอดเยี่ ยม จังหวัดพัทลุง  ปี 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ให้มีคุณภาพ คัดเลือกเป็นตัวแทนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ต่อไป  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน และ
เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสาธารณสุข โดยแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้งจังหวัดพัทลุงด าเนินการคัดเลือก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยอดเยี่ยม จากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทั้งหมด ๑๑ แห่ง และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของแต่ละอ าเภอ จ านวน ๑๑ แห่ง จากจ านวน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด  ๑๒๔  แห่ง ซึ่งผลชนะเลิศอันดับ ๑, ๒, ๓ ในระดับสาธารณสุข
อ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้มีการมอบโล่รางวัลในเวทีประชุมหัวส่วนราชการจังหวัดพัทลุง
ที่ผ่านมา และรางวัลชมเชยซึ่งมอบเป็นประกาศเกียรติบัตร ตามล าดับ ดังนี้  
 ๖.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ได้แก่ 
              ๖.๑ .๑  โ ร งพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ขภาพต าบลบ้ านปลั กปอม ต าบลแม่ ข รี   
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   
             ๖.๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าเหนาะ  ต าบลคลองทรายขาว      
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง   
              ๖.๑ .๓ โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ขภาพต าบลบ้ านห้ วย เรื อ  ต าบลหาร เทา  
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง   
  ๖.๑ .๔ โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพต าบลบ้ านโหล๊ ะหาร ต าบลทุ่ งนารี   
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
              ๖.๑.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะทองสม  ต าบลโคกม่วง             
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
     ๖.๑.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่ งชุมพล  ต าบลลานข่อย  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง     
  ๖ .๑ . ๗  โ ร งพย าบาลส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพต า บลบ้ า นล า ใน   ต า บลบ้ านนา   
อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   
  ๖ .๑ .๘  โ ร งพยาบาลส่ ง เ ส ริ มสุ ขภ าพต าบลบ้ าน โหล๊ เ ร็ ด  ต าบล เขาย่ า  
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

   ๖.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ได้แก่ 
              ๖.๒.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต       
              ๖.๒.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
              ๖.๒.๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 

 ๗) การแสดงเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม โดยนายสุนทร  คงทองสังข์  
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นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ในเดือนต่อไป ขอเชิญตัวแทนองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
 1.1.๒ โครงการหมอชวนวิ่ง มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 6,000 คน และ 

มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดย
ก าหนดให้มีนักวิ่งหลัก ๖ จุด และนักวิ่งสมทบในการสร้างกระแสการออกก าลังกาย โดยก าหนดไว้ในแต่ละจุด 
ขอความร่วมมือ จัดนักวิ่งสบทบ จัดเจ้าหน้าที่แจกน้ า ก าจัดขยะ 

 ประธาน เน้นย้ าสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งกองทุนสร้างกระแส การชวนวิ่ง  
ชม ชวน และ เชียร์ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ 

 ประเด็นเรื่องอาหาร เข้าเน้นย้ าเรื่องอาหาร การสูบบุหรี่ตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี  
ขอเน้นย้ ารณรงค์อย่างต่อเนื่องด้วย มุ้งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือเป็นแบบอย่าง เน้นประเด็นการออก
ก าลังกาย 

๑.๑.๓ แจ้งแนวทางการประชุม กวป. ตามแผนการประชุม กวป.ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. และหากวันประชุมตรงกับวันพุธ เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  

1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
ม ีเรื่องแจ้งและข้อสั่งการจ านวน ๑๔ ประเด็น ซึ่งได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแล้ว  

  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ณ 

ห้องประชุม ชั้น ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
มีจ านวน  6 วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  โดยได้
ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  หน้าเวปไซต์ สนง.สสจ.พัทลุง แล้ว
http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไข
ต่อไป 

แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๘ แก้จากรอการหารือการใช้ต าแหน่งว่าง เป็นรอการอนุมัติการใช้
ต าแหน่งว่าง 

แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ นางสาวมันตา  โชติพืช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์   
(ปัญญานันทภิกขุ) จากติดติดราชการ เป็น คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/๒๕๖๑    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖๑  
  ประธานแจ้งที่ประชุม จะด าเนินการติดตามงานในวาระสืบเนื่อง  เช่น องค์กรคุณธรรม  
รพ.สต.ติดดาว และต าบลสุขภาวะ เป็นต้น เป็นวาระการติดตามควบคุมก ากับ ประเมินผล โดยมุ้งเน้นผลลัพธ์
การด าเดินงานตามข้อสั่งการ บทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

นายเดชาศักดิ์ สุขนวล แจ้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล 
พัทลุง ได้รับการรับรองสิทธิ์ UC แล้ว มีแพทย์ประจ าตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการตรวจสุขภาพ และการรักษาอย่าง
ครอบคลุม 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
           ๑.  แนวทางการชันสูตรพลิกศพ ด าเนินการสั่งการ 
    ๒.  ค่าการแก้ปัญหาสภาพคล่องของหน่วยบริการ (CF : Contingency fund) ได้รับการ
จัดสรร ๔.๖ ล้านบาท มีวงเงินในการถัวเฉลี่ยเพียง ๓.๘ ล้านบาท 
    ๓.  การจัดสรรงบ Non- UC ของโรงพยาบาลพัทลุง และการจัดสรรให้โรงพยาบาล 
ป่าบอน ๒ ล้านบาท 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
          ไม่มี 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                 ๔.๔.๑  โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน มีการทบทวน
แนวทางการจัดกรอบเวลาการด าเนินงาน ในส่วนการด าเนินงานได้จัดท าโครงการแล้ว  โดยส่วนใหญ่  
ขอชื่นชม สสอ. ได้ด าเนินการตรวจรับแล้ว ขอด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๑, วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ประธาน ขอให้บูรณาการกับกิจกรรมการสร้างกระแสหมอชวนวิ่ง โดยขอให้ใส่เสื้อหมอชวนวิ่ง
หรือวิชาชีพอ่ืนๆ ในทุกวันพุธ  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
      ไม่มี 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
   ประธาน ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอทุกท่าน ในการช่วยการดูแลหน่วยบริการ ๑๒๔  
หน่วยบริการ 
    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.61–30 ต.ค. 
61) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ  1388.5 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๒60.8 ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 209.3 
ต่อประชากรแสนคน  เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น(สูงกว่าค่า Median) เน้นการ
เฝ้าระวังโรค ILI เกินร้อยละ ๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลด้วย 
  ๒) สถานการณ์ไข้เลือดออก ในภาพรวมของประเทศ (๒4 ตุลาคม ๒๕๖๑)  
มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๖๖,๘๘๗ ราย เสียชีวิต ๘๕ ราย จังหวัดพัทลุง (1 ม.ค. 61 – 22 ต.ค. 61) อยู่อันดับ 
๔๔ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒  อยู่อันดับ ๓  มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
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สะสมปี 2561 (1 ม.ค. 61 – 22 ต.ค. 61) จ านวน ๔๑๙ ราย อัตราป่วย 7๙.๙๒ ต่อประชากรแสนคน 
จังหวัดที่มอัีตราป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตสุขภาพท่ี ๑๒ คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง   
  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอ 
ศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอตะโหมด และอ าเภอศรีนครินทร์ และอัตราป่วยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้าย
อัตราป่วยที่สูงที่สุดในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คืออ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอศรีบรรพต และอ าเภอตะโหมด 
อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วง
อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๙๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ ต าบลเขา
ปู,่ ต าบลตะโหมด, ต าบลบ้านพร้าว, ต าบลคลองใหญ่, ต าบลเกาะเต่า, ต าบลป่าพะยอม, ต าบลลานข่อย, ต าบล
โคกชะงาย,ต าบลควนมะพร้าว,ต าบลป่าบอน, ต าบลชุมพล, ต าบลท่าแค, ต าบลแม่ขรี, ต าบลบ้านนา, ต าบล
ต านาน และต าบลวังใหม ่ 
 อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มเริ่มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 30 ต.ค.61) จ านวน 46 ราย อัตราป่วย 256.1 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.
บ้านเขาปู ่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด คือ ๗๑๙.๙ ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยจ านวน ๓๓ ราย  

 อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แตต่่ ากว่าค่า Median ๕ ปี 
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 30 ต.ค.61) จ านวน 82 ราย อัตราป่วย 229.1 ต่อประชากรแสนคน และ 
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด อัตราป่วย 3๓๗.๖ ต่อประชากรแสนคน  
มีผู้ป่วยจ านวน ๒๔ ราย  
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มเริ่มสูงขึ้น แต่ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.- 25 ต.ค.61) จ านวน 67 ราย อัตราป่วย 214.7 ต่อประชากรแสนคน  

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   
๑. สนับสนุนให้ทุกอ าเภอเปิด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุ 

เคมีภัณฑ์/อุปกรณ์ส าหรับคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอและทันสถานการณ์ 
   2. สร้างภาคีเครือข่าย ด้านสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

โรงเรียน ชุมชน และผู้น าศาสนา เป็นวาระชุมชน 
   3. โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก และ บ้านพักเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีลูกน ้ายุงลาย 
   4. ทีมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

ระดับอ าเภอ ร่วมเป็นทีมวิชาการ ติดตามประเมินคุณภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการต่างๆ ร่วม
ประเมินค่าดัชนี ลูกน ้ายุงลายในสถานบริการสาธารณสุข/ ในชุมชน และ ร่วมประชุม war room ในระดับ
อ าเภอ 

   5. รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ใน
หน่วยงาน และท่ีบ้านทุกวันเสาร์ อาทติย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะสร้างนิสัย” 
        ประธาน : เน้นย้ าช่วงการประเมินการด าเนินงานในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด(golden period) มีอัตรา
ป่วยเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรด าเนินการลดค่า CI และก าหนดให้เป็นวาระสืบเนื่องในเดือนถัดไป  ซึ่งอัตรา
ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น เน้นย้ าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ที่มีการระบาดแต่ละพ้ืนที ่ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 



-๘- 

 ๔.๗.๒ การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ จังหวัดพัทลุง  
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 และ MMR2    
 ความคลอบคลุมในระดับต าบล MMR1 ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๓ ต าบล ซึ่ งอ าเภอ 
เขาชัยสนและอ าเภอบางแก้วผ่านเกณฑ์ทุกต าบล  ซึ่งสาเหตุความไม่ครอบคลุมได้รับวัคซีน MMR1 และ 
MMR2 มาจาก การไม่ได้รับบริการ ไม่ได้บันทึกข้อมูล และบันทึกข้อมูลผิดพลาด 
 ประธาน เน้นย้ าการควบคุมก ากับเป็นราย รพ.สต. 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้าน 
ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : Hdc on cloud 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๒) ผลการจัดอันดับการด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ (คปสอ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
       1) สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล   

มีจ านวน ๕ โรงพยาบาล ยังไม่ผ่านเกณฑ์  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า planfin 2562 ด้วย    
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

       ๒) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง ณ กันยายน ๒๕๖๑   
 มติที่ประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๕.1. การบริหารแผนและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ด าเนินการขออนุมัติเป็นเบื้องต้นก่อน หากมีการแก้ไขบาง
ประเด็น สามารถไข้ในภายหลังได้ ซึ่งให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และขอให้
อนุมัติแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ในส่วนบทบาทของ สนง.สสจ.
พัทลุง นั้น มุ้งเน้นในการประเมินผลและควบคุมก ากับ โดยยังคง แนวคิดทางยุทธศาสตร์ไว้ ในส่วนกลวิธี
ด าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการข้องผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยหลักการ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น. 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


