
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา และผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลตะโหมด 
๕. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๖. นางณัฐชยา  ซ้อนข า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๗. นายเอกพงษ์ ก้องพงษ์ธร แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๘. นายสมัคร  บัวบาน แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๙. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   

๑๐.  นางสุพัตรา  รักเกตุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๑. นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๒. นายจารึก  ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  
๑๓. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด   
๑๔. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  
๑๕. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๖. นายอ าพล แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๗. นายประภาส  สงธนู   สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๘. นายศรชัย สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๑๙. นายส านึก จันทร์เหมือน  รก.สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๐. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๑. นายบุญชู  คงเรือง   สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๒. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๓. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๔. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๕. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๖. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๗. นางไพลิน  ฆังครัตน์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๘. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๙. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๐. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๑. นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 



-๒- 
๓๒. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๓. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๔. นายเจริญ  ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๕. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๖. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๗. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม

พัฒนา) 
ติดราชการ 

๓. นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๔. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง
ที่ ๕ จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๘. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม ติดราชการ 
๙. นายสุพล ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางจุรินทร์  เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒. นายสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓0 น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
“โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง 

อันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง”  
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

พระราชทาน ณ พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขัน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒   
3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
 
 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1   วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีการประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบาย
สีม่วง บริเวณรั้วส านักงาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณที่
เหมาะสม โดยประดับ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย และธงพระนามาภิไธย 
ส.ท.พร้อมโต๊ะหมู่บูชา และสมุดลงนามถวายพระพร ปากกาสีน้ าเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพระพร 
ส าหรับบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๒๒ ตลอดจน ตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย ธงอักษร
พระนามาภิไธย ส.ท.รวมทั้งโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ปากกา ให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อย และมี
กิจกรรมตักบาตร จุดเทียนชัย ถวายพุ่มทอง พุ่มเงิน การแต่งกาย ปกติขาว ไม่สวมหมวกแจ้งทุกท่านโดยทั่วกัน 

๑.๑.๒ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไป 
ยังโรงเรียนควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนควนขนุน  
 1.2.๑ เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หวัหนา้ส่วนราชการระดับจังหวัดน าเสนอโดย  
นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  ๑) ขอบคุณทุกจังหวัดที่ร่วมงานราชพิธีบรมราชาภิเษกและ จิตอาสา 904 ขอให้ทุกคนเข้าอบรม 
  ๒) งบลงทุนของพัทลุง ได้ผู้รับจ้างหมดแล้ว ส าหรับแผนสิ่งก่อสร้าง ปี 64-65 ให้แต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
  ๓) ความก้าวหน้าการวิเคราะห์คา่ CMI  ภาพรวมอยู่ในระดับต่ า 
  ๔) มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปี  2562 นราธิวาส เจ้าภาพ วันที่ 14-16 สิงหาคม  
2562  ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  ๕) การปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ 
  ๖) การแพร่ระบาดของโรคหัดผู้ป่วยลดลง สงขลาพบมากขึ้น เด็กที่เสียชีวิตติดเชื้อมาจาก รพ. และ
ส่งต่อด้วยใส่ท่อหายใจ รพ.ศูนย์/ทั่วไป เป็นพ่ีเลี้ยง โรงพยาบาลชุมชน ในการประเมินผู้ป่วยสงสัยหัด เพ่ือใส่ท่อช่วย
หายใจ/ส่งต่อให้เร็วขึ้น (โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เช่น น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หรือมีปัญหาสุขภาพ (จากข้อ
ค้นพบ : ผู้ป่วยมักได้รับการดูแลแบบ ผู้ป่วยนอก หลาย visits โดย Visits แรกๆ จะได้รับวินิจฉัย common cold, 
acute bronchitis และกลับมาด้วยหอบเหนื่อย ซึม) 
  ๗) การตั้งกลุ่มงานจิตเวชใน รพช 
  ๘) การขอบุคลากรเกินกรอบอัตราก าลังผลการกลั่นกรอง โรงพยาบาลบางแก้ว ขอพยาบาลวิชาชพี 
ไม่อนุมัติเหตุผลไม่มีการขยายบริการ และโรงพยาบาลพัทลุง อนุมัติ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 30 คน  
  สืบเนื่องอัตราการครองเตียงไม่ ร้อยละ ๕๐  กรณี โรงพยาบาลกงหรา ก าลังด าเนินการ  โดย
ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาครั้งถัดไป 
  ๑.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน  พ.ค. ๒๕6๒  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 5๘.๙๗ ล าดับ ๒๙ 
ของประเทศ (ยังต่ ากว่าเป้าหมาย แต่ล าดับดีขึ้น)  15 ล าดับหน่วยงานที่เบิกจ่ายน้อยที่สุด เดือนนี้มี 
โรงพยาบาลพัทลุง ล าดับที่ ๙  ผู้ว่าขอช่วยเร่งรัดด้วย หน่วยงานที่มีงบประมาณในสัดส่วนที่มาก เมื่อมีการ
เบิกจ่ายจะช่วยดึงร้อยละการเบิกจ่ายของจังหวัดให้สูงขึ้นด้วย   

๒)  ผลการรณรงค์การป้องกันอบุัติเหตุทางถนนประจ าเดือน เมษายน 2562 



-๔- 
     - จ านวนอุบัติเหตุ ๑๕๐ ครั้ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๖ 
     - จ านวนผู้เสียชีวิต ๑๕ คน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๕  
     - บาดเจ็บ 150 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๖๗    
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย โดยขอความ

ร่วมมือทุกหน่วยท าไวนิลรณรงค์ 
๓) ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรม มีจ านวนทั้งหมด ๕๘ เรื่อง มีเรื่องร้องเรียน ๒๒  

เรื่อง  ให้ค าปรึกษา ๓6 เรื่อง    
   ๔) งานราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยท าพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และในส่วนอ าเภอควนขนุน อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอเขาชัยสน ในการ 
ตักน้ า 
   ๕) วันที่ ๑๐-๑๔ มิ.ย. ๖๒ งานกาชาดจังหวัดพัทลุง เชิญร่วมกิจกรรมรับบริจาค
สิ่งของจากส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือน าไปออกรางวัลในร้านนาวากาชาด โดยมีการจัดงานสมโภชพระ
พุทธนิร โรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจ าปี ของดีเมืองลุง ประจ าปี 2562 มีก าหนดจัดใน
ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
   ๘) การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ของอ าเภอปากพะยูน อ าเภอ
ตะโหมด และอ าเภอกงหรา  ในครั้งต่อไปคืออ าเภอป่าบอน และอ าเภอศรีบรรพต 
   ๙) การประเมินความพึงพอใจ 

๙) สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจจังหวัดเคลื่อนที่  
-  กิจกรรมที่สนใจ ล าดับที ่1 คือด้านการเกษตร ล าดับที่๒ ด้านสาธารณสุข   
-  กิจกรรมที่อยากให้เพิ่ม คือ ธงฟ้า (น้ ามันพืช) 
-  ปัญหาที่อยากให้แก้ไข คือเรื่องความมั่นคง ยาเสพติด น้ าประปาและ

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
-  ต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ า 

๑๐) จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งต่อไป วันที่  ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมาก   
อ าเภอปากพะยูน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖2 ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  

เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๙ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม 
กวป.:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

   มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๒    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖2 ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 28 

พ.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๕๓๙.๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัด



-๕- 
ใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓๗.๖ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี  และโรคปวดบวม คิด
เป็นอัตราป่วย ๑๐๑.๗ ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น   

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของประเทศ วันที่ 1 
มกราคม 2562 – 28 พฤษภาคม 2562 มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 23,๖22 คน เสียชีวิต 3๐ ราย จังหวัด
พัทลุง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. 62 – 28 พ.ค. 62) จ านวน ๒๑๑ ราย อัตราป่วย ๔๐.2๔ ต่อประชากรแสนคน 
เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 0.7 อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง   
ซ่ึงสูงกว่าค่า Median มุ้งเน้นการเฝ้าระวัง  
   อ าเภอที่มีอัตราป่วย ในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายอัตราป่วยที่สูงที่สุดในระดับเขต
สุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอตะโหมด และควนขนุน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุด
คือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง 
มากกว่า ๔๕ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ ต าบลปันแต, ต าบลตะโหมด, ต าบลชัยบุรี, ต าบลแม่ขรี, ต าบล
พนมวังก,์ ต าบลต านาน, ต าบลวังใหม,่ ต าบลโตนดด้วน, ต าบลท่ามิหร า, ต าบลคลองใหญ่, ต าบลชะมวง, ต าบล
ป่าบอน และต าบลทะเลน้อย    
 ประธาน : เน้นย้ าให้การด าเนินการในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด(golden period) ซึ่งในช่วงนี้ ขอให้
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดและเร่งด่วน ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
 อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 28 พ.ค. 62) จ านวน 37 ราย อัตราป่วย 118.1 ต่อประชากรแสนคน  เฝ้าระวัง
ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด(golden period) เม.ย. พ.ค. ๒๕๖๒ มุ้งเน้นต าบลแม่ขรี 
 อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก อ าเภอควนขนุน (1 ม.ค. 62 – 28 พ.ค. 62) จ านวน 48 ราย อัตราป่วย 56.8 ต่อประชากร
แสนคน  ในช่วงเดือน เมษายน และ พฤษภาคม มีอัตราป่วยแนวโน้มสูง  ในต าบลปันแต, ต าบลพนางตุง และ
ต าบลตะโหนดด้วน 
   อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.62 ถึง 28 
พ.ค.62) จ านวน 57 ราย อัตราป่วย 46.9 ต่อประชากรแสนคน  ในต าบลชัยบุรี และต าบลปรางหมู่ มุ่งเน้น
การเฝ้าระวังโรค 
  การด าเนินการโรคชิคุณกุนยาในภาพรวม จังหวัดพัทลุง(1 ม.ค. 62 – 2๘ พ.ค. 62) 
จ านวน 3๔ ราย อัตราป่วย ๖.๔๘ ต่อประชากรแสนคน  ขอให้ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคและเฝ้าระวังด้วย 
และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลด้วยและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ พ้ืนที่ระบาดโดยส่วนใหญ่ ใน
อ าเภอหาดใหญ่  อ าเภอพ้ืนที่เสี่ยง คืออ าเภอปากพะยูน อ าเภอป่าบอน อ าเภอบางแก้ว และอ าเภอตะโหมด 
กลุ่มอายุ ๒๕ – ๓4 ปี มีอัตราป่วยมากที่สุด 
         มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
          ดัชนีบ่งบอกในภาพรวม อยู่ในสภาพคล่อง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  
  การด าเนินการส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ สสอ.ก่อหนี้ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว 
การซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้าง  
  ประธาน :  ขอให้ด าเนินการ ตามที่ซักซ้อมมา 
   มติที่ประชุม รับทราบ 



-๖- 
๓.๔ การจัดสรร นักเรียนทุนปีการศึกษา 2562   
 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เดิมรพ.ปากพะยูน  

เป็น รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
๓.๕ การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    
   ๑) คณะกรรมการระดับประเทศลงพ้ืนที่ เ พ่ือเก็บคะแนนการประกวด ในวันที่   

๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  มีการให้คะแนน 
๒ ส่วน คือ การดูผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ และการน าเสนอผลการด าเนินงานในงานมหกรรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วม
ประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE  ประกวดระดับภาค ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ผ่านเข้าไปแข่งขัน
ระดับประเทศ จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่  

๑.๑ จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงิน ปีที่ ๑   
๑.๒ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจ ากลางพัทลุง กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อม 

เป็นระดับเงิน ปีที่ ๑ (ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจ า ทัณฑสถาน)  
๑.๓ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มดีเด่น (ชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
๑.๔ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง กลุ่มดีเด่น (ชมรม TO  

BE NUMBER ONEในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)  
เพ่ือให้การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับประเทศก าหนด  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับ
การประเมินการลงพ้ืนที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ  
รายละเอียดตามก าหนดการ    
  ประธาน : วันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๖๒  เชิญทุกท่านเข้าร่วมประเมิน จังหวัด TO BE NUMBER ONE  

๒) องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสก าหนดเสด็จ 
เปิดศูนย์เพื่อนใน TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND  CORNER) และติดตามผลการ
ด าเนินงานในโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนควนขนุน  
อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  รายละเอียดตามร่างก าหนดการ  

ประธาน : จัดส่งเป็นเงินสด โดยจัดท าหลักฐานทางการเงินแล้วเสร็จ 
ในกรณี อ าเภอละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รอการประสานอีกครั้ง โดยแจ้งกลับอีกครั้ง 

ซึ่งการประสานเกี่ยวกับการส่งเงิน มีการประสาน จาก ปลัดอ าเภอ และสาธารณสุขอ าเภอ หารือเรื่องหนังสือ
การบริจาค ขอความชัดเจน เรื่องหนังสือด้วย ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอ ขอให้ประสาน ให้แล้วเสร็จด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง  โดยนายแพทย์ฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา น าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)  มีการด าเนินงาน แบบสหวิชาชีพ  
ขอความร่วมเครือข่าย ระดับอ าเภอป่าพะยอม อ าเภอเขาชัยสน และอ าเภอกงหรา 
  มีการน าเสนอแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง  การท า living will ยังมีการด าเนินการ
น้อย  มุ้งเน้นการด าเนินการภาคประชาชน ส าหรับเครื่องมือผลิตออกซิเจน มีงบกองทุนฟ้ืนฟู จาก อบจ.  

มติที่ประชุม รับทราบ   
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                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    4.2.1. การจัดสรรเงินกันบริหารระดับเขตงวด 2 ปี 2562 

1. เติมหน่วยบริการ RS4-7 ที่ NWC ติดลบ 2.85 ล้านบาท 
2. พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยบริการปรับระบบการจัดบริการ(ประเด็นที่ 

พบจากการตรวจราชการ)  11.65 ล้านบาท 
3. พัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของหน่วยบริการ  

6.6 ล้านบาท 
4. จังหวัดที่มีหน่วยบริการเฝ้าระวังวิกฤติทางการเงิน (สงขลา ,สตูล  

จงัหวัดละ 3 ล้านบาท) (พัทลุง,ตรัง จังหวัดละ 2 ล้านบาท) รวมจ านวน  10 ล้านบาท 
5.  Fix Cost จังหวัดละ 1 ล้านบาท เพ่ือพิจารณาจัดสรรตามบริบทพ้ืนที่  

รวม 7 ล้านบาท จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ได้ ๒ ล้านบาท ซึ่งจัดสรรได้ ๓ ล้านบาท 
  ประธาน : รอประสานกองสาธารณสุข ฉุกเฉ  น  เพ่ือด าเน นการเป็นแนวทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
     ไม่มี     
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     ไม่มี      
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     การเปลี่ยนสัญญาณ วิทยุสื่อสาร ๑๕๐.๔๗๕  เดิม ๑๕๕.๔๗๕ โดยสถาบัน
การแพทย์ ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ รอปรับเปลี่ยนทุกโรงพยาบาล 
    มติที่ประชุม รับทราบ  
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
     นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน แจ้งเรื่องชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทยออกประเมิน สสอ. และ รพ.สต. ดีเด่น ระดับเขต  ๑ ก.ค. ๖๒ สสอ.ป่าบอน เช้า รพ.สต.บ้านต้น
สน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วย 
  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) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ณ เมษายน 2562  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๓) สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA)   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4) ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบท่ี ๒ จังหวัดพัทลุง เขตสุขภาพที่ 12   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๕) แนวทางการด าเนินโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ขอแนวทางการสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ ในกรณีออกหน่วยแพทย์แต่
ละพ้ืนที่ ด้วย    
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๖) การด าเนินโครงการมหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
 - ร่างค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและด าเนินงานโครงการมหกรรม
วิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - รายละเอียดการจัดมหกรรมวิชาการฯ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๗.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นางไพลิน ฆังครัตน์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๒) สรุปผลส ารวจความพึงพอใจ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3) สรุปข้อมูล CMI   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.๔ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอรสา เหล่าเจริญสุข 
น าเสนอรายละเอียดดังนี้   

๑) การด าเนินงานระบบปฐมภูมิ   
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.๕ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 
น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ความรู้พื้นฐานกัญชา 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๑ น. 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาต ว ทยา ขวัญแก้ว) 
นักว ชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธ ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


