
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน 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. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นางสุขสวัสดิ์ ดุลยพัฒน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นางวรรณดี ชายเกตุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๕. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๖. นางสาววสี  หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๗. นายเอกพงษ์ ก้องพงษ์ธร แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๘. นางสาวมันตา  โชติพืช  

 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๙. นางวันดี ชนะสิทธิ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 

๑๐. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  และ รก.
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. ประสพ ตราชู  แทน สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๒. นายวสันติ์  ยังสังข ์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๓. นายสุพล ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๔. นายอนิรุธ  นาคะวิโรจน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๕. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๖. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๗. นางปฏิพล รัตนพันธ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๘. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๙. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๐. นางปิยะนุช  เทพนรินทร์   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๑. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 



-๒- 
๓๒ นายนฤพงศ์  ภักดี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม

ป้องกัน) 
ติดราชการ 

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

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง
ที่ 12.3.5  จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๘. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   ติดราชการ 
๙. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 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 (กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ) 
“ผู้ที่ท างานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย ผู้ที่ท างานโดยเห็นแก่

ตัว เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบั่นทอนท าลายความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอด” 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

ต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒   
3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕) การมอบเกียรติบัตรทีม เฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance rapid Response Team : 

SRRT.)  



-๓- 
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งออกให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แก่สาธารณสุขอ าเภอ 
ที่ผ่านการประเมินฯ ตามล าดับดังนี้ 
    ๑. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอ าเภอป่าบอน   ผ่านระดับพ้ืนฐาน 

ขอเชิญ สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน    รับเกียรติบัตร 
   ๒. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอ าเภอตะโหมด   ผ่านระดับพ้ืนฐาน 

ขอเชิญ สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด    รับเกียรติบัตร 
   ๓. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอ าเภอกงหรา   ผ่านระดับพ้ืนฐาน 

ขอเชิญ สาธารณสุขอ าเภอกงหรา     รับเกียรติบัตร 
   ๔. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอ าเภอควนขนุน  ผ่านระดับพ้ืนฐาน 

ขอเชิญ รักษาการสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน   รับเกียรติบัตร 
   ๕. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอ าเภอศรีบรรพต ผ่านระดับพ้ืนฐาน 

ขอเชิญ สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต    รับเกียรติบัตร 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับทีม SRRT ทั้ง ๕ อ าเภอด้วย  
   1.1.๒ ขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการรับเสร็จ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี  
 1.1.๓ ขอขอบคุณ อ าเภอป่าพะยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  

เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
 1.1.๔ แจ้งการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้มีสอบแข่งขัน 

๗,๔๐๐ กว่าคน หากมีกรณีฉุกเฉินขอเรียกหมายเลข ๑๖๖๙ หรือขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย  
    ๑.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน  มิ.ย. ๒๕6๒  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 (๑๗ มิ.ย.๖๒) เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 
๖๘.๕๐  ล าดับ ๑๑ ของประเทศ (ยังต่ ากว่าเป้าหมาย แต่ล าดับดีขึ้น)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอความ
ร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย     

๒)  ผลการรณรงค์การป้องกันอบุัติเหตุทางถนนประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
     - จ านวนอุบัติเหตุ ๑๓๐ ครั้ง ลดลง ร้อยละ ๑๓.๓๓ 
     - จ านวนผู้เสียชีวิต ๑๑ คน ลดลง ร้อยละ ๒๖.๖๗  
     - บาดเจ็บ 15๑ คน      
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย โดยขอความ

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

๓๒ เรื่อง  ให้ค าปรึกษา ๒6 เรื่อง    
   ๔) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2562 โดยขอให้ทุกจังหวัด ด าเนินการดังนี้  

1.กิจกรรมก่อนวันที่ 28 ก.ค.62 ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลาง ประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร . และธง
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง และผ้าระบายสีขาว 



-๔- 
บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. -4 ส.ค.62 รวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและ
ถนนสายส าคัญให้สวยงาม ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 4 ส.ค.62 

2.จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่ 
เหมาะสม โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
พร้อมโต๊ะหมู่บูชา จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลปากกาสีน้ าเงิน โต๊ะและเก้าอ้ีถวายพระพรชัยมงคล 
ส าหรับบุคคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 22 ก.ค.  
- 4 ส.ค.62 รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและจัดเก็บสมุดลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลไว้ที่จังหวัดเมื่อเสร็จพิธี 

3. แจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้ด าเนินการดังกล่าว 

4. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานและที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทย
ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่  
1 ก.ค.- 4 ส.ค.62 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาหารส านักงานและที่อยู่อาศัยให้สวยงาม ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 
- 4 ส.ค.62 ส าหรับกิจกรรมในวันที่ 28 ก.ค. 2562 ได้แก่ การกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็น
เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์
และสามเณร จ านวน 68 รูป หรือจ านวนตามที่จังหวัดเห็นเหมาะสมเวลา 07.30 น. พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ และพธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง” เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลตามท่ีจังหวัดเห็นสมควร และการบ าเพ็ญกิจกรรมสาธารณะอ่ืนๆ  

๕)  การเช่าบูชาพระพุทธนิร โรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  มีก าหนดจัดในระหว่างวันที่ 
21 - 30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
   ๖) การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ของอ าเภอป่าบอน   และ
อ าเภอศรีบรรพต  ในครั้งต่อไปคืออ าเภอบางแก้ว และอ าเภอป่าพะยอม 
   ๗) แนวทางข้ันตอน หลักการขอพระราชทานเพลิงศพ 

๘) จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งต่อไป วันที่  ๔ ก.ค. ๖๒ ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
ขอขอบคุณเก่ียวข้องทุกท่านในการกิจกรรมกาชาดของจังหวัดพัทลุง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม 
กวป.:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๒    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



-๕- 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 25 

มิ.ย. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๖๘๙.๙  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรค
ไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๖.๗ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี      

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของประเทศ วันที่ 1 
มกราคม 2562 – 2๕ มิถุนายน 2562 มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๓๕,๔๘๒ คน เสียชีวิต ๕๔ ราย จังหวัดพัทลุง 
ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. 62 – 2๕ มิ.ย. 62) จ านวน ๓๕๑ ราย อัตราป่วย ๖๖.๙๕  ต่อประชากรแสนคน 
เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 0.3 อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง   
ซ่ึงสูงกว่าค่า Median มุ้งเน้นการเฝ้าระวัง  
   อ าเภอที่มีอัตราป่วย ในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายอัตราป่วยที่สูงที่สุดในระดับเขต
สุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอตะโหมด  และอ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วง
อายุ ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า 
๔๕ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลชัยบุรี, อ าเภอควนขนุน ต าบลปันแต, อ าเภอ
ตะโหมด ต าบลแม่ขรี, อ าเภอตะโหมด ต าบลตะโหมด, อ าเภอควนขนุน ต าบลพนมวังก์, อ าเภอเมืองพัทลุง 
ต าบลต านาน, อ าเภอตะโหมด ต าบลคลองใหญ่, อ าเภอกงหรา ต าบลคลองเฉลิม, อ าเภอควนขนุนต าบลโตนด
ด้วน, อ าเภอป่าบอน ต าบลป่าบอน, อ าเภอศรีนครินทร์ ต าบลชุมพล, เมืองพัทลุงต าบลท่ามิหร า, อ าเภอป่า
บอน ต าบลวังใหม่, อ าเภอเขาชัยสน ต าบลจองถนน, อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลโคกชะงาย, อ าเภอเมืองพัทลุง 
ต าบลคูหาสวรรค์ อัตราป่วยมีลักษณะกราฟชัน สูงกว่า ค่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง เน้นย้ า index case  
และเฝ้าระวัง secondary  case     
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 25 มิ.ย. 62) จ านวน 55 ราย อัตราป่วย 175.6 ต่อประชากรแสนคน  เฝ้าระวัง
ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด(golden period) เม.ย. พ.ค. ๒๕๖๒ มุ้งเน้นต าบลแม่ขรี 
   อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.62 ถึง 25 
มิ.ย.62) จ านวน 100 ราย อัตราป่วย 82.3 ต่อประชากรแสนคน  ในต าบลชัยบุรี และต าบลปรางหมู่ มุ่งเน้น
การเฝ้าระวังโรค กราฟมีความชันมาก ในต าบลชัยบุรี ต าบลพญาขัน และต าบลต านาน 
  อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 25 
มิ.ย. 62) จ านวน 20 ราย อัตราป่วย 74.8 ต่อประชากรแสนคน  ต าบลชุมพลปัญหาคือ ค่ายอภิบริรักษ์ และ
บริเวณโดยรอบค่าย มีการจัดกิจกรรม รณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาจใช้หลายกลวิธีในการเฝ้าระวังป้องกัน   
กลุ่มเสี่ยงคือ ๕ – 14 ปี 
 อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก อ าเภอควนขนุน (1 ม.ค. 62 – 25 มิ.ย. 62) จ านวน 63 ราย อัตราป่วย 74.6 ต่อประชากร
แสนคน  ในช่วงเดือน เมษายน และ พฤษภาคม มีอัตราป่วยแนวโน้มสูง  ในต าบลปันแต, ต าบลพนางตุง และ
ต าบลตะโหนดด้วน เป็นอ าเภอที่มีอัตราป่วยลดลง 

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
ในไตรมาส ๓ ภาพรวมไม่มีวิกฤติระดับ ๗  เน้นย้ าการควบคุมก ากับ แผน Plan fin  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (๓ - 5 นาท ี 



-๖- 
๑. การเข้าร่วมประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ 
๒. องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE  

NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND  CORNER) และติดตามผลการด าเนินงานในโครงการ  TO 
BE NUMBER ONE  ในวันศุกร์ที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนควนขนุน  อ าเภอควนขนุน  จังหวัด
พัทลุง  มียอดเงินทูลเกล้าจ านวน  ๑,๐๑๘,๔๐๐.- บาท 

๓. การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  ระดับจังหวัด  เมื่อวันที่   
๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดพัทลุง  เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับ
ภาค (ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ จางชีลอน จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑  รุ่น  JUNIOR    
     - ทีมป่าบอน  Academy  (โรงเรียนอนุบาลป่าบอน) 
     - ทีม  My  Love  (โรงเรียนอนุบาลเรวดีป่าพะยอม)   

๓.๒  รุ่น  PRE-TEENAGE 
     - ทีม  Monkey  Crew   (โรงเรียนเทศบาลจองถนน) 

๓.๓  รุ่น  TEENAGE  
     - ทีม SPT  DANCE   โรงเรียนสตรีพัทลุง 
     - ทีม THE  DRAMA  DANCE  วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 

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 
    นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
    ๑) แจ้งการรับการประกวดสาธารณสุขอ าเภอดีเด่นระดับเขต ขอเชิญทุกท่านเป็น
เกียรติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    ๒) การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุชวนเดิน อสม.ชวนวิ่ง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายอนิรธุ  นาคะวิโรจน ์น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้าน 
ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on Cloud 
 เน้นย้ าการส่งข้อมูลของโรงพยาบาลควนขนุน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 



-๗- 
  ๒) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ณ พฤษภาคม  2562  ขอเน้นย้ าการควบคุมก ากับติดตามด้วย 
  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 

 ๕) ผลการประกวดผลงานวิชาการ ตามโครงการมหกรรมวิชาการ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   
 - ผลการประกวดผลงานวิชาการฯ  
 - ผลงานวิชาการท่ีได้รับการคัดเลือกส่งประกวดในระดับเขต  
 - ผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่ยังไม่มีผลงานส่งเข้าประกวดในระดับเขต 
และกรอบระยะเวลาการส่งผลงาน  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.7.๓ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดย นายมานพ  รามทอง 
น าเสนอรายละเอียดดังนี้   

๑) กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 
เน้นย้ าการฝึกอบผู้ประกอบการร้านอาหารให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.7.๔ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา พัฒนพงศ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้   

       ๒) แนวทางการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย  
( 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) ขอความร่วมมือมุ้งเน้นการด าเนินกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๗.๕  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายสุพล ชุมพาที  รายงานการเบิกจ่าย ใน
ภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้ 
   งบประมาณท่ียังไม่ได้เบิก มีงบ พชอ. และการพัฒนาศักภาพ อสม.โดยส่วนใหญ่อยู่
ในระหว่างการเบิกจ่าย  ในส่วนของ รพช. และ รพท. การเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๔๘  งบที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
คือ งบยาเสพติด  ให้ติดตามด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



-๘- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๙ น. 
                               

                                
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


