
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบด ีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๔. นางสุขสวัสดิ์  ดุลยพัชร์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๗. นางอภิญญา  เพ็ชรศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๘. นายโมทย์  ฝอยทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๙. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 

๑๐. นายเอกพงษ์  ก้องพงษ์ธร แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๑. นางสาวมันตา  โชติพืช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๒. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   

และ รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๓. นายจารึก  ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๕. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๖. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๗. นายธ ารง  หิรัญโยดม แทน สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๘. นายประภาส  สงธนู   สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๙. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๐. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๑. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๒. นายบุญชู  คงเรือง   สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๓. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๕. นายสุพล ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๖. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๗. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๘. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๙. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๐. นางนภาพร  เนตรเกื้อกูล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๑. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 



-๒- 

๓๒. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
และเภสัชสาธารณสุข 

๓๓. นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๔. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๕. นายเจริญ  ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๖. นายมานพ  รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๗. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๘. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน), 

ติดราชการ 

๔. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง
ที่ ๕ จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๕. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๖. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางอรสา  ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒. นางจุรินทร์  เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นายสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางจุฑารัตน์  ไพช านาญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นางสาวสุกัญญา ขาวสุด เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๖. นางสาววิภาวดี  พรหมทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๗. นางเกสร  จันทร์สวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๘. นางสาวยุวดี  กองมี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓0 น.  

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

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
“ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ า ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง

สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็
เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย” 
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พระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 5  ธันวาคม พ.ศ. 2521     
   3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 

4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  

5)  พิธีมอบเกียรติบัตร  โดยนางอารีย์  ชูแก้ว  
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ   

ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดพัทลุง ประจ าปี ๒๕๖2 ในวันที่  
9  มกราคม ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วม
การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในระดับเขต ระดับภาคและประเทศ และได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น 

ผลการคัดเลือกมีหน่วยงานสาธารณสุขผ่านการคัดเลือกเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ  ด้านการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

1. ประเภทโรงพยาบาลชุมชน   
   อันดับที ่1 คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)        

อันดับที ่2 คือ โรงพยาบาลตะโหมด     
  อันดับที ่3 มีจ านวน  2 แห่ง คือ 
     โรงพยาบาลบางแก้ว     
     โรงพยาบาลป่าพะยอม   
2. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ            

อันดับที ่1  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม  อ าเภอป่าบอน     
อันดับที ่2  รพ.สต. บ้านปันแต  อ าเภอควนขนุน   

 ประธาน : ขอชื่นชมการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในในการประกวดผลงานประเภทต่างๆ ซึ่งหากมีโอกาส
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมในล าดับถัดไปด้วย และขอมุ่งเน้นการสื่อสารในที่
สาธารณะต่างๆ โดยการชื่นชมยนิดี 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 การประกวดหน่วยงานสะอาด ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ขอให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกวดด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.1.๒ ส านักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จะด าเนินการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจร  
งวดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในจังหวัดพัทลุง 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.1.๓ ในช่วง ๒ เดือนข้างหน้า ขอเน้นย้ าประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช ในการป้องปราม 
เฝ้าระวัง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม และมอบหมายให้นายเจริญ ปราบปรี ส ารวจข้อมูล
อีกครั้ง ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยแยกผู้ป่วย เป็นกลุ่มสีขาว  กลุ่มสีเทา และกลุ่มสีด า ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ   
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 1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดน าเสนอโดย  
นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  ๑.๒.๑  เรื่องเพ่ือทราบจากเขตสุขภาพที่ 12 
   การบริหารงบลงทุนของพัทลุง ได้ผู้รับจ้างหมดแล้ว รอลงนาม 3 รายการ(ครุภัณฑ์) 
ปีนี้ท าได้ดีขึ้นเร่งรัดบางจังหวัด เช่น ตรัง ปัตตาน ีให้เตรียมความพร้อมอย่าให้เกิดกรณีคืนงบ ขอให้จัดเตรียมสถานที่ให้
พร้อมด้วย  
   สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง คือ
โรงพยาบาลควนขนุน   
   การจัดเตรียมค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยให้ก าหนดเข็มมุ่งใน
ระดับจังหวัด  ก าหนดงบขาขึ้นของเขตสุขภาพที่ ๑๒ ในภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒   

๑.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน  ม.ค. ๒๕6๒  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่  คือ 
    ๑. นายจรัส บ ารุงเสนา ผอ. สวท. พัทลุง 

                         ๒. นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผอ. รร. ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 
๒) หัวหน้าส่วนที่ย้ายไป 
    1. อุตสาหกรรมจังหวัด ย้ายไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    2. ผอ. สวท. ย้ายไปจังหวัดสงขลา 
๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
    เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 30.54  ล าดับ 63 ของประเทศ (เป้าหมาย ร้อยละ 45)  

จังหวัดเรียงล าดับ 15 หน่วยงานที่เบิกจ่ายน้อยที่สุด ไม่มี สสจ . พัทลุง แต่ มี รพ พัทลุง (ล าดับ 5)  
ผอ.รพ. พัทลุง รับทราบแล้ว  

๔) ผลการรณรงค์การปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนนประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
    จ านวนอุบัติเหตุ 126 ครั้ง ลดลง ร้อยละ 7.35 แต่เมื่อเทียบกับ  มกราคม  

ปี 61 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.76 สาเหตุส่วนใหญ่ ตัดหน้ากระชั้นชิด(พฤติกรรม)เกิดทางตรง อุบัติเหตุเกิดจาก
จักรยานยนต์มากทีสุ่ด  

๕) ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรม  
    มีจ านวนทั้งหมด 32 เรื่อง ยุติเรื่องจ านวน 9 เรื่อง, ระหว่างด าเนินการจ านวน   

23 เรื่อง, ให้ค าปรึกษาจ านวน 13 เรื่อง และมีเรื่องค้างของ สสจ.พัทลุง จ านวน 2 เรื่อง(รับใหม่ 1 เรื่องรอ
ประสานกลุ่มงานนิติการ)  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๗ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม 
กวป.:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๒    
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 26 

ก.พ. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากท่ีสุด คือ ๑๖๔.๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัด
ใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๗๓.๔  ต่อประชากรแสนคน  มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่(ILI) มี
จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  และโรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๓๙.๑ ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรค
ไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น  

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้ เลือดออกในภาพรวมของประเทศ  
วันที่ 1 มกราคม 2562 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๗,๓๕๐ ราย เสียชีวิต ๖ ราย 
จังหวัดพัทลุง (๒๖ ก.พ. 62) จ านวน ๗๖ ราย อัตราป่วย 14.5 ต่อประชากรแสนคน อยู่อันดับ ๒๓ ของ
ประเทศ และในเขตสุขภาพท่ี ๑๒ อยู่อันดับ ๕ มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง     
  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอ 
ตะโหมด  และอัตราป่วยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายอัตราป่วยที่สูงที่สุดในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอ
เมืองพัทลุง  อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี, ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี และช่วง
อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ ต าบล
ต านาน, ต าบลวังใหม่, ต าบลปันแต, ต าบลท่ามิหร า,ต าบลโตนดด้วน, ต าบลมะกอกเหนือ, ต าบลตะโหมด,
ต าบลคลองใหญ่, ต าบลแพรกหา, ต าบลพนมวังก์ และต าบลแม่ขรี 
  ประธาน : เน้นย้ าให้การด าเนินการในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด(golden period) ซึ่งในช่วงนี้ ขอให้
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดและเร่งด่วน ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
 อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลงมาช้าและเท่ากับค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก  อ.ตะโหมด (1 ม.ค. 62 – 26 ก.พ. 62) จ านวน 11 ราย อัตราป่วย 35.1  
ต่อประชากรแสนคน   
 อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก อ.ควนขนุน (1 ม.ค. 62 – 26 ก.พ. 62) จ านวน 20 ราย อัตราป่วย 23.7 ต่อประชากรแสน
คน   
  อ าเภอป่าบอน อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี  
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม อ.ป่าบอน (1 ม.ค. 62 – 26 ก.พ. 62) จ านวน 9 ราย อัตราป่วย 18.8  อ าเภอ 
ป่าบอน สูงกว่าค่า Median 3-4 เท่า 
 ประธาน : ขอชื่นชมด าเนินงานของอ าเภอเมืองพัทลุง สืบเนื่องจากการด าเนินในปีที่ผ่านมามี
อัตราป่วยลดลง 
  การด าเนินการโรคชิคุณกุนยาในภาพรวม จังหวัดพัทลุง (1 ม.ค. 62 - 26 
ก.พ. 62) จ านวน 20 ราย อัตราป่วย 3.8 ต่อประชากรแสนคน  ขอให้ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคและเฝ้า
ระวังด้วย และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลด้วยและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้  พ้ืนที่ระบาดโดย
ส่วนใหญ่ ในอ าเภอหาดใหญ่  อ าเภอพ้ืนที่เสี่ยง ป่าบอน บางแก้ว ตะโหมด 
 ผลการติดตามการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนต้นแบบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 (12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562) 

           มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 
ประธาน :  ขอเน้นย้ าให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการอย่างเคร่งครัด  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  
  ประธาน : การติดตามของโรงพยาบาลพัทลุง มอบหมายนายสมใจ  หูนฤทธิ์ ประสานติดตาม
ความก้าวหน้าด้วย  การด าเนินงานของ สสอ. ขอชื่นชมในการด าเนินงานด้วย  โดยจะด าเนินการทบทวนอีก
ครั้งในเดือนถัดไป  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔  สรุปผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม เป้าหมาย ทั้งหมดจ านวน ๒๐๐ ราย มีการ
คัดกรอง จ านวน ๑๖๙ ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

    ไม่มี 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    ไม่มี 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
     โครงการธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์  มีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ พระสงฆ์ 
ภายใน ๑๕ มีนาคม 2562  ระยะที่ ๒ ภายใน ๑๕ มิถุนายน 2562 ระยะที่ ๓ ภายใน ๑๕ กันยายน 2562 
ระยะที่ ๔ ภายใน ๑๕ ธันวาคม 2562 
  ประธาน : เพ่ิมเติม  ผลการประกวดกิจกรรม T0 Be Number One  ได้รับการคัดเลือกใน
ระดับต่อไป จ านวน ๔ หน่วยงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     ๕) การส ารวจแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดพัทลุง มี 3 แห่ง คือ 
                - สระน้ าศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลา อ าเภอควนขนุน 
                 - ถ้ าน้ าศักดิ์สิทธิ์หุบเขาชัยบุรี อ าเภอเมือง   
                - บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์วัดเขียนบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน 
ด าเนินการท าพิธี ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  และในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
     นายบุญชู คงเรือง สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน มีประเด็นหารือในที่ประชุม ในการ
เบิกจ่ายค่าตอบ ในต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนักวิชาการสาธารณสุข ขอหารือในการ
ปฏิบัติ 
  ประธาน : มอบหมาย นายโชติ ช่วยเนียม ด าเนินการหารือกับกลุ่มงานนิติการอีกครั้ง โดยหารือผู้
ที่เกี่ยวข้องเป็นการเบื้องต้น โดยเน้นหลักการทางนิติธรรม เป็นการเบื้องต้นก่อน  แจ้งผู้เกี่ยวข้องรอการ
ด าเนินการอีกครั้ง 
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  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  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 
         ๒) แนวทางการตรวจสอบและจัดการข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูล : HDC 
  เน้น ปรับปรุงข้อมูล Type 2 คือประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์แต่ตัวไม่อยู่จริงให้
มีความชัดเจนขึ้น ว่าเป็น Type 1 มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริงหรือ Type 3 มาอาศัย
อยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบเพ่ือ ให้ฐาน
ประชากรใกล้เคียงกับทะเบียนราษฎร์ /จ านวนประชากรมีความครอบคลุมเป้าหมายการท างานอย่างแท้จริง/ใช้
ประกอบการจัดสรรงบประมาณระดับเขต  ขอความมือด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 ประธาน ขอสืบค้นประชากร Type 2 อยู่ที่ไหน อย่างไร ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินค้นหาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
         ๓) การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควมปอม 
 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควมปอม 
วันที ่14 มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 นายสายัญ ศรีนาค ขอเน้นย้ าในการเชิญภาคีเครือข่ายในการตรวจเยี่ยมนั้นโดยเป็น
เครอืข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น 

 4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
          ๒) ตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2562 จ.พัทลุง 
(25 กุมภาพันธ์ 2562) 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.3  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยนายสุพล  ชุมพาที น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) เร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ประธาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการด าเนินงานด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.๔ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยนางสุพร  พรหมมาศ น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑) การเตรียมความพร้อมด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯประจ าปี 
๒๕๖๒ รอบท่ี ๑ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.7.5  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โดยนายมานพ  รามทอง  
น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 



-๘- 

               ๑) โครงการบ้านสวยเมืองงาม สถานที่ราชการสะอาดจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
  ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประกวด  ร่วมประกวดกิจกรรมดังกล่าว 
โดยรายงานผลการด าเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.7.๖  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัฐพงษ์  พัฒนพงศ์ 
น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

         ๑) ก าหนดการลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโรงพยาบาล 
อาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ด้วย      
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


