
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 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. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๕. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๖. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๗. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๘. นางอภิญญา  เพ็ชรศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๙. นายโมทย์  ฝอยทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 

๑๐. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๑๑. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์   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. นายประภาส  สงธนู   สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๒๑. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๒. นายส านึก  จันทร์เหมือน แทน สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๓. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๔. นายบุญชู  คงเรือง   สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๕. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๖. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๗. นายสุพล ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๘. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๙. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓๐. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๓๑. นางไพลิน  ฆังครัตน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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๓๒. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๓. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๔. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๕. นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๖. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๗. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๘. นายเจริญ  ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๙. นางกิติยา  บุรีภักดี แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
40. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๑. 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. 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  เหล่าเจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒. นางจุรินทร์  เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นายสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางเปรมา ศิริอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นางสาวพวงเพ็ชร ถาวรานุรักษ ์ อสม. 
๗. นายสัญญา ชัยหาญ เภสัชกรช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓0 น.  

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

บริหารทั่วไป) 
“การท าความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงท าได้

ยากและเห็นผลช้า  แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งท าได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่  แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว” 
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                   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร    ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยต ารวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยต ารวจฯ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๒๙    
   3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 

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

๕. มอบเกียรติบัตร โดยนางสวุรรณา  พัฒนพงศ ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
ด้วย ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักทันตสาธารณสุข และส านักโภชนาการ กรมอนามัย ได้จัดท า

โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้มีการน าร่องใน ๙ เขตสุขภาพ 
๙ จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ก าแพงเพชร สุพรรณบุรี อ่างทอง ขอนแก่น หนองบัวล าภู นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกพ้ืนที่น าร่อง คือต าบลพนมวังก์ และต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน ขณะนี้การ
ด าเนินงานดังกล่าวได้ส าเร็จลุล่วงแล้ว  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าเกียรติบัตรเพ่ือประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการดังกล่าว โอกาสนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุงได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารสว่นต าบลพนมวังก์ 
๒. องค์การบริหารสว่นต าบลชะมวง 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุง่ขึงหนัง 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง 
๕. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข) 
๖. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน 
๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสี่แยกไสยวน 
๘. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวถนน 

๖)  การมอบเกียรติบัตร โดยนางละม้าย  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๖.๑ การมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาต ิ 
ระดับจังหวัดปี ๒๕๖๑    

    ๑. หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด 
ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านข่อยม้า หมู่ที่ ๘ ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านท่งสลัม ม. ๑๑ ต. เขาชัยสน อ. เขาชยัสน จ. พัทลุง 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ บ้านทุง ม. ๓ ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 

๒. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขบัญญัติ 
ชนะเลิศ ได้แก่ รร.เทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) อ. เขาชยัสน 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รร. บ้านขนั อ. ศรีนครินทร ์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ รร. อนุบาลควนขนุน  อ. ควนขนุน 

๖.๒ การมอบเกียรติบัตร รพ.สต.ที่ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. อ าเภอเมืองพัทลุง  จ านวน  ๙   แห่ง   เข็ม จ านวน ๓๖ อัน 
๒. อ าเภอกงหรา    จ านวน  ๑   แห่ง    
๓. อ าเภอเขาชัยสน จ านวน  ๒  แห่ง     
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๔. อ าเภอตะโหมด  จ านวน  ๑  แห่ง    
๕. อ าเภอควนขนุน จ านวน  ๖  แห่ง   
๖. อ าเภอปากพะยูน จ านวน ๓  แห่ง    
๗. อ าเภอศรีบรรพต จ านวน  ๑ แห่ง    
๘. อ าเภอป่าบอน  จ านวน  ๑ แห่ง    
๙. อ าเภอบางแก้ว จ านวน  ๕  แห่ง   
๑๐. อ าเภอป่าพะยอม จ านวน  ๒ แห่ง   
๑๑. อ าเภอศรีนครินทร์ จ านวน ๒ แห่ง   

๖.๓ มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่ได้รับการคัดเลือก ๑ ใน ๔  พชอ. 
ที่ได้รับรางวัลในเวที HA Forum จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอควนขนุน จ. พัทลุง 
๗) พิธีมอบเกียรติบัตร  โดยนายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อมีรายละเอียด

ดังนี้ 
๗.๑ การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(Comucable Disease 

Control Unit : CDCU ) มีรายชือ่ดังนี้ 
๑. นายวสันติ ์ยังสังข์ สาธารณสขุอ าเภอกงหรา สนง. สาธารณสขุอ าเภอกงหรา 
๒. นายชลิต เกตุแสง สาธารณสขุอ าเภอศรีนครินทร์ สนง. สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๓. นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน สนง. สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๔. นายวัชรนิทร์ ศรีสมโภชน ์สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว สนง. สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๕. นายอ าพล แก้วเกื้อ สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม สนง. สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๖. นายธวชัชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน สนง. สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน

(เสียชีวิต) 
๗. นายศรชัย สมแก้ว สาธารณสขุอ าเภอศรีบรรพต สนง. สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๘. นายภชภณ เมืองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๙. นายเบ็ญจรงห์ แก้วมณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สนง. สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๑๐. นายสงกรานต ์เกลี้ยงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอ

เมืองพัทลุง 
๑๑. น.ส.มณฑิรา เกษรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านักงานเทศบาลเมืองพัทลุง 
๑๒. นางอังคณา เกลี้ยงประดิษฐ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพัทลุง 
๑๓. นายไสว จันวนา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๑๔. นายสุกนต์ธ ีสงเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอศรี

นครินทร์ 
๑๕. นายภัทรพงษ์ เยาว์แสง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท

ภิกขุ) 
๑๖. นายสรายุทธ ช่วยศรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๗. นายทนงค์ศักดิ์ ศรีรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตะโหมด 
๑๘. น.ส.สวุพิชชา ไฝ่ฝัน นักวชิาการสาธารณสุข สนง. สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๙. นางมาธุพร พลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๐. นางธชักร สุทธิดาจันทร ์นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางแก้ว 
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๒๑. น.ส.ศุภนิดา เอียดตรง นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางแก้ว 
๒๒. น.ส.รัตนา ชูหนูขาว นักวชิาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าลาด สนง. สาธารณสุขอ าเภอ

เขาชัยสน 
๒๓. นางเพียงพร แก้วสาร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
๒๔. นายนรินทร ์รักชุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๒๕. นางปรียา หริัญโยดม นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลป่าพะยอม 
๒๖. นายชัยวัฒน์ เหมือนสังข์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สนง. สาธารณสุขอ าเภอ

ควนขนุน 
๒๗. นางเสาวคนธ์ รักษ์หนู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลควนขนุน 
๒๘. นายเด่นดัง จ าเริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง. สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๙. น.ส.นสัเราะฮ์ เหล็มปาน นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีบรรพต 
๓๐. นางสุธาสินี หล าสุบ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เกาะนางค า สนง.

สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๓๑. นางนฤพร สายแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพะยูน 
๓๒. น.ส.สลัสบีนล ์พรหมปลัด นักวิชาการสาธารณสุข ศสช. โรงพยาบาลปากพะยูน 
๓๓. นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ ์หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

พัทลุง 
๓๔. นางณัฐชญา รามจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

พัทลุง 
๓๕. นายทวี ชูชว่ย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๓๖. นายศรีอรรถ แก้วทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

พัทลุง 
๓๗. นางพัชรี โยมเอียด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๓๘. น.ส.ภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวเิคราะห์นโยบายและช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง 
๓๙. น.ส.สุปราณี พิพัฒน์โสทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง 
๔๐. นายเฉลิมชัย แป้นน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

พัทลุง 
๗.๒ การมอบเกียรติบัตรบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อระบบเฝา้ระวังทางสาธารณสุข 

เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒) เกิดปรากฏการณ์ม ี
เม็ดฝนตกลงมาจากต้นสะตอ ณ บ้านเลขที่ ๒๔๙ บ้านควนโท่ ม. ๑๐ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
ลักษณะหยดน้้าที่ตกลงมาเหมือนเม็ดฝน บางครั้งก็เป็นละอองน้้าตกลงมาจากต้นสะตอในรัศมีรอบๆประมาณ 
๕ เมตรเท่านั้น ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง และต่างพ้ืนที่ ได้น้าภาชนะต่างๆมารองรับน้้าเพ่ือน้าไปให้ผู้ป่วยดื่ม 
ล้างหน้าล้างตา หรือผสมน้้าอาบ โดยเชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่างๆให้หายได้ ในระหว่างที่น้าภาชนะรองรับ
น้้าฝน บางคนถึงกับพนมมือไหว้พร้อมสวดมนต์ เชื่อว่าน้้าฝนที่ตกในครั้งนี้เป็นน้้าศักดิ์สิทธิ์ 
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   นายบุญเลิศ  ชายเกตุ เป็นผู้ถ่ายภาพให้เห็นว่าน้้าดังกล่าวนั้นเป็นน้้าที่ออกมาจากตัว
จั๊กจั่น (ฉี่จั๊กจั่น) เป็นต่อมาส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้น้าน้้าดังกล่าวไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พบว่าเป็นน้้าที่ไม่สะอาด ไม่สมควรใช้ดื่มกิน ต่อในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒          

นางเปรามา  ศิริอนันต์ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ รพ.สต.บ้านสี่แยกนาโหมด ได้ 
จัดท้าป้ายห้ามน้าน้้าดังกล่าวไปใช้ดื่มกิน ไปติดไว้ใต้ต้นสะตอดังกล่าว เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
ดื่มน้้าดังกล่าว 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการกระท้าสิ่งที่เป็น 
ประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงมอบเกียรติบัตร ให้แก่ 
นายบุญเลิศ  ชายเกตุ และนางเปรามา  ศิริอนันต์ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
  ๘. การมอบเกียรติบัตร โดยนายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้  

การประกวดผลงานในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ   
มีผู้ได้รับรางวัลจ้านวน ๒ รางวัล คือ 

 ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท Oral presentation คือนางฐิติมา ทองสังข์  
เภสัชกรช้านาญการ สสจ.พัทลุง  

 ๒. รางวัลชมเชย ประเภท Oral presentation คือนายสัญญา ชัยหาญ เภสัชกรช้านาญการ 
รพ.ป่าบอน 

๙. การมอบเครื่องท้าน้้าเย็น โดยตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ้ากัด  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1  ขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมยินดี กับทุกท่าน ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ 

   มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.1.๒  ขอแสดงความเสียใจกับนายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
ได้เสียชีวิต ด้วยอายุ ๕๒ ปี 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.1.๓ ด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการท างาน 
   มติที่ประชุม รับทราบ   
 1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดน าเสนอโดย  
นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  ๑.๒.๑  เรื่องเพ่ือทราบจากเขตสุขภาพที่ 12 
   ๑) ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
   ๒) ความก้าวหน้าการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฉ.10 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ๓) ความก้าวหน้าการใชโ้ปรแกรม Thai Refer ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 12 
   ๔) ผลการด าเนินงาน CFO เขตสุขภาพที่ 12 ไตรมาส1/62 
   ๕) รายงานความก้าวหนา้การบรหิารต าแหน่งว่างของหน่วยงาน(เป้าหมายเหลือไม่เกิน 3%) 
   ๖) การรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2563 
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   ๗) ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานคุณธรรม จรยิธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
   ๘) ความก้าวหน้าการย้าย แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร 

๑.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน  ม.ค. ๒๕6๒  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่  คือ 
    ๑.  นายธรรมนูญ  เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 
๒) หัวหน้าส่วนที่ย้ายไป 
    1.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
    เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 30.๙๕  ล าดับ ๔๑ ของประเทศ (เป้าหมาย ร้อยละ 5๔)  

จังหวัดเรียงล าดับ 15 หน่วยงานที่เบิกจ่ายน้อยที่สุด ไม่มี สสจ . พัทลุง แต่ มี รพ. พัทลุง (ล าดับ ๖)  
ผอ.รพ. พัทลุง รับทราบแล้ว  

๔) ผลการรณรงค์การปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนนประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
จ านวนอุบัติเหตุจ านวน 106 ครั้ง เสียชีวิตจ านวน 13 ราย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๔.๔๔  

เมื่อเทียบกับ เดือนมกราคม ปี 61 บาดเจ็บจ านวน ๑๐๖ ครั้ง ลดลง ร้อยละ ๒๐.๙๐ เมื่อเทียบกับเดือน 
มกราคม ปี 61 สาเหตุส่วนใหญ่ ตัดหน้ากระชั้นชิด(พฤติกรรม) ขับรถเร็วกว่าก าหนด จุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วน
ใหญ่ เป็นทางตรง  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นเวลา ๑๖.๐๐ – 20.00 น. อุบัติเหตุเกิดจาก
จักรยานยนต์มากที่สุด ถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนหลวงแผ่นดิน ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
อยู่ในช่วง ๑๑ – 20 ปี มากที่สุด พฤติกรรมส่วนใหญ่ ไม่สวมหมวกกันน๊อค ขับรถเร็ว เมา/ง่วงแล้วขับ 

โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในช่วง เมษายน 62 และตรวจหมวกกันน๊อค ผู้ขับขี่
และผู้ซ้อนท้าย   

๕) ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรม  
    มีจ านวนทั้งหมด 41 เรื่อง ยุติเรื่องจ านวน 21 เรื่อง, ระหว่างด าเนินการจ านวน   

2๐ เรื่อง, ให้ค าปรึกษาจ านวน 1๒ เรื่อง   
   ๖) การด าเนินงาน พชอ. 
   ๗) การแสดงความคิดเห็น ในการออกหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
   ๘) การเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
   ๙) การออกตักน้ าศักดิ์สิทธิ์  มีการออกหน่วยปฐมพยาบาล ใน ๓ จุด   
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒  เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม 
กวป.:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2/๒๕๖๒    
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 25 

มี.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 290.4 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัด
ใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 119.8  ต่อประชากรแสนคน  มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่(ILI) 
มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น  มุ่งเน้นการเฝ้าระวังในกลุ่มป่วยเป็นกลุ่มก้อน  และโรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย 65.0 
ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น  

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้ เลือดออกในภาพรวมของประเทศ  
วันที่ 1 มกราคม 2562 – 25 มีนาคม 2562 มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๑๒,๕๔๕ คน เสียชีวิต ๑๔ ราย 
จังหวัดพัทลุง (๒๕ มี.ค. 62) จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นอัตราป่วย ๒๒.๓๒ ต่อประชากรแสนคน อยู่อันดับ ๒๓ 
ของประเทศ 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 ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วง
อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๓๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ ต าบล
ต านาน, ต าบลปันแต, ต าบลตะโหมด, ต าบลวังใหม่, ต าบลโตนดด้วน, ต าบลท่ามิหร า, ต าบลพนมวังก์,ต าบล
คลองใหญ่, ต าบลดอนทราย, ต าบลมะกอกเหนือ, ต าบลป่าบอน, ต าบลคูหาสวรรค์,ต าบลดอนทราย(ควนขนุน) 
ต าบลชุมพล, ต าบลแพรกหา, ต าบลทะเลน้อย และต าบลแม่ขรี  
  ประธาน : เน้นย้ าให้การด าเนินการในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด(golden period) ซึ่งในช่วงนี้ ขอให้
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดและเร่งด่วน ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
 อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลงมาช้าแต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก  อ.ตะโหมด (1 ม.ค. 62 – 2๕ มี.ค. 62) จ านวน 11 ราย อัตราป่วย 35.1  
ต่อประชากรแสนคน  เฝ้าระวังในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด(golden period) เม.ย. พ.ค.๒๕๖๒ 
 อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก อ.ควนขนุน (1 ม.ค. 62 – 2๕ มี.ค. 62) จ านวน 20 ราย อัตราป่วย 23.7 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอป่าบอน อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี  
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม อ.ป่าบอน (1 ม.ค. 62 – 2๕ มี.ค. 62) จ านวน 9 ราย อัตราป่วย 18.8 ต่อประชากร
แสนคน      
           การด าเนินการโรคชิคุณกุนยาในภาพรวม จังหวัดพัทลุง (1 ม.ค. 62 – 2๕ 
มี.ค. 62) จ านวน 2๕ ราย อัตราป่วย ๔.๗๗ ต่อประชากรแสนคน  ขอให้ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคและ
เฝ้าระวังด้วย และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลด้วยและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ พ้ืนที่ระบาดโดย
ส่วนใหญ่ ในอ าเภอหาดใหญ่  อ าเภอพ้ืนที่เสี่ยง ปากพะยูน ป่าบอน บางแก้ว ตะโหมด กลุ่มอายุ ๒๕ – ๓4 ปี 
มีอัตราป่วยมากที่สุด 
         มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 
  มุ้งเน้นการเฝ้าระวัง ทั้ง ปี โดยใช้เครื่องมือ ๓ ส่วน 
ประธาน :  ขอเน้นย้ าให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการอย่างเคร่งครัด  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.3  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  
  ข้อตกลง  จะแล้วเสร็จภายใน มีนาคม ๒๕๖๒ 
  ประธาน : การติดตามของโรงพยาบาลพัทลุง มอบหมายนายสมใจ  หูนฤทธิ์ ประสานติดตาม
ความก้าวหน้าด้วย  การด าเนินงานของ สสอ. ขอชื่นชมในการด าเนินงานด้วย  โดยจะด าเนินการทบทวนอีก
ครั้งในเดือนถัดไป  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ การประชุมประเมินผล เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ ๑ /2562 
          มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

    นายธีรยุทธ คงทองสังข์  ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลน ใน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
                  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 
  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) สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement :PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.7.3  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยนายสุพล  ชุมพาที น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) เร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เน้นย้ าการควบคุมก ากับการเบิกจ่ายภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   
 ประธาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการด าเนินงานด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.7.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  โดยนายเจริญ  ปราบปรี น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์(๑๑ – 17 เมษายน ๒๕๖๒     
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๓ น. 
 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


