
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 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. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๔. นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง  
๕. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง  
๖. นายกวิน กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๗. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  
๘. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน    
๙. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม  

๑๐. นายโมทย์  ฝอยทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน  
๑๑. นางวันดี  ชนะสิทธิ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๒. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๓. นางสาวมันตา  โชติพืช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๔. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   

และ รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๕. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๖. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๗. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๘. นายชลิต เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๙. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๒๐. นายภชพล  เมืองแก้ว แทน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๒๑. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  
๒๒. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน   
๒๓. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว  
๒๔. นายประสพ ตราชู แทน สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน  
๒๕. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา  
๒๖. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
๒๗. นางสาคร  อักษรพิมพ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
๒๘. นางสุวรรณา พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
๒๙. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
๓๐. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
 

๓๑. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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๓๒. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๓. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๔. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

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

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง
ที่ ๕ จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๔. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นายสมบัติ พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.0๒ น.  

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

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 
“ปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่ง ที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนทุก
ประเทศในโลก จึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม  
ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอ้ือ ต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ของตนเองและเพ่ือนมนุษย์” 

  พระราชด ารัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พระราชทานเพ่ือเชิญ 
ลงพิมพ์ในหนังสือที่ ระลึก ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ ามัน  ซึ่ งรัฐบาลเดนมาร์ก น้อมเกล้าฯ ถวาย    
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ 
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3)  เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕)  การท าพิธีค ารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU)  ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๖)  การมอบประกาศเกียรติบัตร โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

- การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการใข้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ดีเด่น ๑ แห่ง คือ  
โรงพยาบาลศรีบรรพต  

- การด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น อันดับ 1 คือ คปสอ.บางแก้ว อันดับ 2 คือ  
คปสอ. เขาชัยสน และ อันดับ ๓ คือ คปสอ.ป่าพะยอม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1   การปฏิบัติงานตามโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ 

และความพิการอ่ืน และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด าเนินการในล าดับต่อไปด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด น าเสนอโดย  
นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

๑.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากท่ีประชุมเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าเดือน พ.ย. ๒๕61 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน พ.ย. ๒๕61 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑เป็นต้นไป ณ ห้อง

ประชุม ชั้น ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มี
จ 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 

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  ๓.๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
  ๑) สถานการณ์ไข้เลือดออก ในภาพรวมของประเทศ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  
มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๗๕,๓๔๙ ราย เสียชีวิต ๙๙ ราย จังหวัดพัทลุง (วันที่ 1 มกราคม 2561 – 27 
พฤศจิกายน 2561) อยู่อันดับ ๓๘ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒  อยู่อันดับ ๒  มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสมปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 – 27 พฤศจิกายน 2561) จ านวน 
513 ราย อัตราป่วย 98.0 ต่อประชากรแสนคน   
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  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอ 
ศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอตะโหมด และอ าเภอศรีนครินทร์ และอัตราป่วยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้าย
อัตราป่วยที่สูงที่สุดในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอตะโหมด อัตราป่วยตาม 
กลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี  
ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๙๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ ต าบลเขาปู,่ต าบลคลองใหญ่, 
ต าบลตะโหมด, ต าบลบ้านพร้าว, ต าบลป่าพะยอม, ต าบลเกาะเต่า, ต าบลชุมพล, ต าบลลานข่อย, ต าบลต านาน
, ต าบลป่าบอน, ต าบลโคกชะงาย, ต าบลควนมะพร้าว, ต าบลแม่ขรี, ต าบลท่าแค,ต าบลชะรัด และต าบลล าสินธุ์ 
 อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. – 27 พ.ย.61) จ านวน 47 ราย อัตราป่วย 261.7 ต่อประชากรแสนคน และ รพ.สต.บ้านเขา
ปู ่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด คือ ๗๔๑.๔ ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยจ านวน ๓๔ ราย  

 อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แตต่่ ากว่าค่า Median ๕ ปี 
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 27 พ.ย.61) จ านวน 89 ราย อัตราป่วย 248.7 ต่อประชากรแสนคน และ 
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด อัตราป่วย 3๕๑.๗ ต่อประชากรแสนคน  
มีผู้ป่วยจ านวน ๒๕ ราย  
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มเท่ากับค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค.- 27 พ.ย.61) จ านวน 79 ราย อัตราป่วย 253.1 ต่อประชากรแสนคน  

  อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ถึง ๕ 
เท่า ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 27 พ.ย.61) จ านวน 42 ราย อัตราป่วย 157.7 ต าบลชุมพล มีอัตราป่วยสูง  
และ รพ.สต.บ้านล ากะ มีอัตราป่วยสูงด้วย 

  การด าเนินการโรค ชิคุณกุนยา ขอให้ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคและเฝ้า
ระวังด้วย และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลด้วยและสามารถไปใช้ประโยชน์ได ้

          มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๓.๒. สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล สถานการณ์โดย
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

    ไม่มี 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    ไม่มี 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
          ๔.๓.๑ การด าเนินการ พชอ. เป้าหมายร้อยละ ๖๐ ของอ าเภอทั้งหมด  ได้รับ
งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท ต่ออ าเภอ 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                 ไม่มี 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ไม่มี 
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  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ไม่มี 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑)  เฝ้าระวังการป้องกันโรคด้วยวัคซีน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังด้วย  ซึ่งเป้าหมาย
การด าเนินการ ร้อยละ ๙๕  มุ้งเน้นในการเฝ้าระวัง  
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ (1 ม.ค.61–๒๗ พ.ย. 
61) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑,๕๐๑.๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม 
คิดเป็นอัตราป่วย ๒8๔.๕ ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 2๓๘.3 ต่อประชากร
แสนคน  เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น(สูงกว่าค่า Median) เน้นการเฝ้าระวังโรค ILI 
เกินร้อยละ ๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลด้วย 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้าน 
ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : Hdc on cloud 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๒) ก าหนดตรวจราชการ  จังหวัดพัทลุง  มีก าหนดการตรวจราชการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 รอบท่ี ๑  ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม ๒๕62 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓) รายละเอียดการนิเทศงานผสมผสาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    

ขอเปลี่ยนแปลงแผนการออกนิเทศงานผสมผสาน คือ คปสอ. เมืองพัทลุง วันที่ 19 
ธันวาคม ๒๕๖๑ และ คปสอ.บางแก้ว วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากมีผู้ป่วยติดเตียง จะติดตามเยี่ยมด้วย 
และขอให้ส่งข้อมูลก่อนการออกนิเทศงาน ๑ สัปดาห์   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔) หลักเกณฑ์การจัดอับดับ คปสอ.รายละเอียดการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม 
ค ารบัรองการปฏิบัติราชการ(MOU) และต าบลสุขภาวะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ประธาน ขอให้ด าเนินการตามหลักการเบื้องต้น และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิม ขอให้มีข้อยุติ  
ในวันนี้  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕)  การจั ดชุ ดหน่ วยปฐมพยาบาล  ตามกิ จกรรม  “Bike อุ่ น ไอรั ก”  
จังหวัดพัทลุง สรุปด้านปฐมพยาบาล(สาธารณสุข) โดยนายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ น าเสนอจากแผนผังการปั่น 
และต าแหน่งการให้บริการฝ่ายปฐมพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. รพ.ศรีนครินทร์  ให้ออกรถจากจุดเริ่มต้นหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดย
ต่อท้ายขบวนนักปั่นต่อจากรถปฐมพยาบาลโรงพยาบาลพัทลุง(๑) และมีหน้าที่ดูแลดูขบวนนักปั่นระยะ 1๖ กม. 
(ซึ่งนักปั่นระยะ ๑๖ กม. จะปั่นกลับจุดควนถบออกเส้นทางเขาแดง สู่ถนนอาภัยบริรักษ์ และเข้าสู่ศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง และประจ าหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง จนกว่าท้ายขบวนของนักปั่นระยะ ๓๓ กม. เข้าสู่สนาม 
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ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจ (กรณีมีเหตุความจ าเป็นในเส้นทางศาลากลาง – ควนถบ หากจ าเป็นต้องใช้รถพยาบาล 
ให้ประสาน 1669) 
  ๒. รพ.เขาชัยสน เปลี่ยนจากจุดหน้าวัดควนถบ เป็นหน้า รร.วัดควนถบ เมื่อ
ขบวนนักปั่นเคลื่อนผ่านให้ต่อท้ายรถโรงพยาบาลพัทลุง(1) และถือเป็นรถปฐมพยาบาล(๒)  
  ๓. รพ.ควนขนุน เปลี่ยนจุดหน่วยปฐมพยาบาลเดิม เป็นท่าส าเภา เนื่องจาก
ถนนบริเวณบ้านใหม่ แคบ และเมื่อท้ายขบวนปั่นผ่านจุดให้บริการ ให้ต่อท้ายรถปฐมพยาบาลตามล าดับ และ
ถือเป็นรถปฐมพยาบาล(๓) 
  ๔. รพ.บางแก้ว ให้จอดรถหน้า รร.พรหมพินิต เมื่อขบวนเคลื่อนผ่าน ให้ประจ า
หน่วยปฐมพยาบาลจุดสามแยกสะพานไทร โดยเดินรถตัดซอย(ดังภาพ) และเมื่อขบวนนักปั่นเคลื่อนผ่านสาม
แยกสะพานไทร ให้ถือเป็นรถปฐมพยาบาล(๕) 
  ๕. รพ.ศรีบรรพต ประจ าจุดเดิม(สามแยกหลักเมือง) เมื่อขบวนนักปั่นผ่านให้
ตามขบวนรถพยาบาล และให้ถือเป็นรถปฐมพยาบาล(๔) 
  หมายเหตุ : ศูนย์สั่งการในการบริหารการน าส่งผู้ป่วยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ
โรงพยาบาลพัทลุง(๑) และมีหน้าที่ตามขบวนปั่นจนเสร็จสิ้นภารกิจ พร้อมแพทย์ประจ ารถ และเจ้าหน้าที่วิทยุ
สื่อสาร ๑ ท่าน 
                : กรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บให้ใช้รถตามขบวน ๒,๓,๔,๕ ตามล าดับ และ
ตามเส้นทางดังภาพ 
                : กรณีมีผู้บาดเจ็บเกินก าลังให้ใช้รถ ๑๖๖๙ หรือตามการบริหารและจัดการ
ของศูนย์สั่งการโรงพยาบาลพัทลุง(๑)  
 ประธาน รายละเอียดที่เก่ียวข้อง มอบหมายนายสุพล  ชุมพาที  แจ้งรายละเอียดอีกครั้ง 
 และขอเน้นย้ าความปลอดภัย เป็นอันดับแรกด้วย  และมีปั่นจักรยานซักซ้อมเสมือนจริง โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  5) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และ ๒๕๖๒ 

ขอด าเนินการติดตามงบค่าเสื่อม ทุกเดือนในที่ประชุม กวป. 
ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการดังกล่าวด้วย และขอให้เร่งรัด

ด าเนินการด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวงเงินในภาพรวมกว่า ๔๗ ล้านบาท  โดยมีข้อตกลงร่วมเดิม ให้
หลักการเดิม ใช้กติกา สร้างความสมดุล เกิดยุติธรรม มอบหมายกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขด าเนินการ
และติดตามการประชุมครั้งต่อไป 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
    ๔.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ น าเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 

 1) การสื่อสารข้อมูล องค์กรสร้างสุข 
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฝากผู้เกี่ยวข้องด าเนินการด้วย ตามวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเจ้าหน้าที่

มีความสุข โดยขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  เน้นย้ าสุขร่วมในระดับจังหวัด  ภายใต้หลัก
ความคิดร่วมกัน ใน ๙ ประเด็น  
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  4.7.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
       ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง ณ กันยายน ๒๕๖๑   

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
ประธาน เน้นย้ าการสานพลังของภาคีเครือข่าย  

 มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๕.1.  การจัดสรรงบประมาณบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ของจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยหลักการ ในประเด็นทั้ง  ๗ ข้อ 
 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ ชี้แจงเพ่ิมเติม ควรด าเนินการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง
โครงการ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 นางสวาท  รามทิพย์ แจ้งการจัดงานท าบุญส านักงานสาธารณสขุจังหวัดพัทลุง  ในวันที่  ๒๘ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒ ในชว่งเช้า โดยมอบหมาย นายสุพล ชุมพาที อีกครั้ง 
   
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๔ น. 
 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


