
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม 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  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
 

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

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่

ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความส าเร็จ สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา 
ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุข

และทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่า
ประมาท 

ในปีใหมน่ี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีก าลังกายที่
แข็งแรง มีก าลังใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น และมีสติ รู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถน าพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ 
อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุข ความเจริญและความส าเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา 
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ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ 
ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ใน
โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 
๒๕๕๘  เมื่อเวลา 20.00 น. 

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕)  การมอบเงินรางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด  จ านวน  ๑๑  สาขา เป็นเงินรางวัล ๆ ละ    

๓,๐๐๐  บาท ตามรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจ าปี ๒๕๖2 ดังนี้ 
  สาขา ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เขตรับผิดชอบของ 

๑.การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

นายทศพล  ช่วยแก้ว   221 ม.2 ต.ตะแพน  
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

(รพ.สต.บ้านตะแพน)  
สสอ.ศรีบรรพต 

๒. การส่งเสริมสุขภาพ นางลดารัตน์  ข าแก้ว    ๑๑๗ ม. ๘ ต.ต านาน  
อ.เมือง จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านโตระ 
สสอ.เมืองพัทลุง 

๓. สุขภาพจิตชุมชน นายประสิทธิ์  ชูแป้น ๕๕ ซอย ๖ ถนนเสน่ห์
เจริญ ต.คูหาสวรรค์  
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

(เทศบาลเมืองพัทลุง 
สสอ.เมืองพัทลุง 

๔. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

นางวิมลรัตน์  แสงอุทัย 1 ม.11 ต.ล าป า  
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านปากประ
สสอ.เมืองพัทลุง 

๕ .  ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ศู น ย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
( ศ ส ม ช . ) แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
หลักประกันสุขภาพ 

นางอะมิด๊ะ  นิยมเดชา 83 ม. 5 ต.เกาะนางค า  
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านเกาะนางค า 
สสอ.ปากพะยูน 

๖. การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

นางพรทิพย์  กรดเต็ม 
 

96 ม.3 ต.แพรกหา  
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านแพรกหา 
สสอ.ควนขนุน 

๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ 

นายพยอม  ไชยณรงค์ 
 

๑๑๕ ม. ๒ ต.ล าสินธุ์     
อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านล าสินธุ ์
 สสอ.ศรีนครินทร์ 

๘. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ในชุมชน 

นายสุรกฤษฎิ์  บุญญา
พิทักษ์ 

93 ม. 5 ต.ชุมพล  
อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านล ากะ 
 สสอ.ศรีนครินทร์ 

๙. การจัดการสุขภาพชุมชน นายนรา แก้วรักษ์ 
**ติดภารกิจ 

43 ม.5 ต.ดอนทราย  
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านโคกทราย 
สสอ.ปากพะยูน 

๑๐. นมแม่ และอนามัยแม่
และเด็ก 

นางสาวอลิสา  ยูสะ  
 

55  ม. 5 ต.โคกสัก  
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านหนองบ่อ 
สสอ.บางแก้ว 

11. ทันตสุขภาพ นางยุพา  เกื้อสกุล  159 ม.9 ต.นาโหนด  รพ.สต.บ้านต้นไทร 
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  สาขา ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เขตรับผิดชอบของ 

 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง สสอ.เมืองพัทลุง 
๖) การมอบประกาศเกียรติคุณ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
การมอบโล่เกียรติคุณ ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ การด าเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)  

ระดับเขต  การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขต  ประจ าปี ๒๕๖๑ 
มีรายละเอียดดังนี้  

            ๑. โล่เกียรติคุณจังหวัดที่มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ดีเยี่ยม 
ระดับเขตสุขภาพ ที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๑ ได้แก่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   

            ๒. โล่เกียรติคุณสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ  ระดับ
เขตสุขภาพท่ี ๑๒ ปี ๒๕๖๑   
                   ระดับดีเยี่ยม  ได้แก่  ๑) รพ.ควนขนุน  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  
                                             ๒) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง 

         ระดับดีมาก  ได้แก่   ๑) รพ.ศรีบรรพต 
                                  ๒) ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าพะยอม 
                                  ๓) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน  อ.เมืองพัทลุง                                  
   ๓. เกียรติบัตรสถานบริการสาธารณสุขที่มีนวตกรรมการออกก าลังกาย เมนูอาหาร 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒   
      ๓.๑ ด้านนวตกรรมการออกก าลังกาย  ได้แก่  
              ๑) การออกก าลังกาย บาสโลปประยุกต์ ได้แก่  รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว   

อ.เมือง  จ.พัทลุง 
              ๒) การออกก าลังกาย กรีด  ตัด  หว่าน  ได้แก่  ศูนย์สุขภาพชุมชน   

รพ.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง 
      ๓.๒ ด้านเมนูอาหาร  ได้แก่ โรงพยาบาลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
      ๓.๓ ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แก่ รพ.สต. บ้านควนมะพร้าว อ.เมือง  

จ.พัทลุง    
๔. โล่เกียรติคุณการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขตสุขภาพท่ี ๑๒ ดีเด่น  ปี ๒๕๖๑ ได้แก่  นายนพพร  สมจิตต์ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 แจ้งการประชุมเป็นครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๑ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนโยบาย  

เพ่ือแก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุ    
   มติที่ประชุม รับทราบ   

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

๑.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากท่ีประชุมเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าเดือน ธ.ค. ๒๕61 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน ธ.ค. ๒๕61 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

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

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      - สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ (1 ม.ค.61–๒๕  

ธ.ค. 61) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑,๕๙๘.๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวด
บวม คิดเป็นอัตราป่วย ๓๐๖.๗ ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 2๙๖.๐  
ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรคปอดบวม และไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น  

  - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของประเทศ  
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๘๑,๔๘๙ ราย เสียชีวิต ๑๐๗ ราย จังหวัดพัทลุง (วันที่ 1 ม.ค 
2561 – ๑๕ ธันวาคม 2561) อยู่อันดับ ๓๖ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒ อยู่อันดับ ๒ มีแนวโน้ม
ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสมปี 2561 (1 ม.ค. 61 – 25 ธ.ค. 61) จ านวน 607 ราย  
อัตราป่วย 115.9 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอ 
ตะโหมด อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอศรีนครินทร์ และอัตราป่วยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้าย
อัตราป่วยที่สูงที่สุดในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอตะโหมด อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุด
คือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปีรองลงมาคือ ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตรา
ป่วยสูง มากกว่า ๙๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ ต าบลเขาปู่,ต าบลคลองใหญ่, ต าบลตะโหมด, ต าบล
บ้านพร้าว, ต าบลป่าพะยอม, ต าบลเกาะเต่า, ต าบลชุมพล, ต าบลลานข่อย, ต าบลแม่ขร,ีต าบลชะรัด, ต าบลโคก
ชะงาย, ต าบลป่าบอน, ต าบลต านาน, และต าบลควนมะพร้าว 
 อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก  อ.ตะโหมด (1 ม.ค.- 25 ธ.ค.61) จ านวน 98 ราย อัตราป่วย 314.0 ต่อประชากรแสนคน   
 อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก อ.ศรีบรรพต (1 ม.ค. – 25 ธ.ค.61) จ านวน 48 ราย อัตราป่วย 267.3 ต่อประชากรแสนคน 
และ รพ.สต.บ้านเขาปู่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือ ๗๖๓.๕ ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วย
จ านวน ๓๕ ราย  

 อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แตต่่ ากว่าค่า Median ๕ ปี 
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 25 ธ.ค.61) จ านวน 95 ราย อัตราป่ วย 265.5 ต่อประชากรแสนคน และ 
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด  อัตราป่วย 3๖๕.๗ ต่อประชากรแสนคน  
มีผู้ป่วยจ านวน ๒๖ ราย  
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  อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
ถึง ๕ เท่า ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. – 25 ธ.ค.61) จ านวน 45 ราย อัตราป่วย 168.9 ต่อประชากรแสนคน 
ต าบลชุมพล มีอัตราป่วยสูง  และ รพ.สต.บ้านล ากะ มีอัตราป่วยสูงด้วย 

  การด าเนินการโรค ชิคุณกุนยา ขอให้ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคและเฝ้า
ระวังด้วย และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลด้วยและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 
  - ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 1 ปี และ 3 ปี  

เฝ้าระวังการป้องกันโรคด้วยวัคซีน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังด้วย  ซึ่งเป้าหมายการด าเนินการ ร้อยละ ๙๕   
มุ้งเน้นในการเฝ้าระวัง 

  - ผลการคัดกรองและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ก าหนดตรวจราชการ จังหวัดพัทลุง มีก าหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 รอบที่ ๑  ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม ๒๕62   

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.๕ ผลการประเมินร้อยละของความสุขบุคลากรของหน่วยงาน (5 นาที) (เอกสาร 
หมายเลข ๒.๕) 

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 
                 ไม่มี 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ไม่มี 
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  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 

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

 4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง   
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.7.๓ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 
 1) รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของบุคลากรในจังหวัด  
รอบท่ี ๑/๒๕๖๒   
  มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.7.๔ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละม้าย ชุมพาที  

น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 1) แผนการใช้จ่ายเงินงบด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สสจ.พัทลุง ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) 
เพ่ือใช้ในการด าเนินการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ดังนี้ 

๑.๑ จ้างเหมาบริการ ผู้ประสานศูนย์เครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการ 
สาธารณสุข จ านวน ๑ คน เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท   

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ   เป็นเงิน  
๖,๐๐๐ บาท   
  มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๔ น. 
 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


