
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖2 ในวันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๓0 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๒. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา และ รก.ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลตะโหมด 
๕. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๖. นางสาวปิยะมาศ  เดิมหลิ่ม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๗. นายสมัคร  บัวบาน  

 
แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๘. นางอุไร ศรีวัฒนานุพงศ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
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. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๕. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๖. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๗. นางปฏิพล รัตนพันธ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๘. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๙. นางละม้าย  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๐. นางสุพร  พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๑. นายราชัน  คงชุม  แทน 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. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ติดราชการ 
๙. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓0 น.  

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

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 
“ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ข้าพเจ้าใคร่กล่าวต่อที่ประชุมนี้ ซึ่งเป็นชุมชนแห่งผู้ที่นับได้ว่า เป็น

ผู้น าและเป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกว่า ในการที่ท่านทั้งหลายจะร่วมกันบ าเพ็ญกรณียกิจเผยแพร่ปลูกฝังความ
เข้าใจและความเชื่อ ความเลื่อมใสในสัจธรรมของพระพุทธศาสนา เพ่ือประโยชน์สุขของชาวโลกนั้น กิจประการแรกและ
ส าคัญยิ่งคือ การเจริญธรรมของสัตบุรุษให้ถึงพร้อมในตัวท่านเอง ความเป็นสัตบุรุษจะเป็นทางชักน าให้ชาวโลกเกิด
ศรัทธามากยิ่งขึ้น และจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้ท่านสามารถรวมก าลังกันคิดพิจารณาให้เห็นวิธีปฏิบัติเพ่ือให้
พระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ในการรักษาสันติสุขของโลกได้อย่างแท้จริง” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๙ ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๑๒   

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 สถานการณ์ไข้เลือด มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เมื่อวันที่ 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ขอให้เปิด ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
   1.1.๒  การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

1.2.๑ เรื่องเพ่ือทราบจากเขตสุขภาพที่ 12   
๑) มอบโล่บุคคลดีเด่น(ผู้บริหารที่เกษียณอายุ)คือ นางธนพร พนาคุปต์,  

นพ.สุชาติ สุภธราธาร  และ พญ.สุรัสวดี  สภุธราธาร 
๒) การเตรียมรับรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่  1 - 2 ส.ค. 

๒๕๖๒  ในจังหวัดตรัง   
๓) นโยบายรัฐมนตรี  โดยสรปุคือ การต้อนรับลงพ้ืนที่ให้เรียบง่าย, ลดรายจ่าย เพ่ิม

รายได้ สุขภาพแข็งแรง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 
๔) ผลการพิจารณา การขออนุมัติบุคลากร 

- สสจ.พัทลุง  ขออนุมัติต าแหน่ง นวก มติที่ประชุม อนุมัติ 
- รพท. พัทลุง ขออนุมัติต าแหน่ง เภสัชกร 1 มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

           ขออนุมัติต าแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์ มติที่ประชุม   
ไม่อนุมัติ 

- รพช.บางแก้ว ขออนุมัติต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ มติที่ประชุม อนุมัติ 
- รพช.กงหรา ขออนุมัติต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ มติที่ประชุม  

ไม่อนุมัติ 
- รพช.ศรีบรรพต ขออนุมัติต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  มติที่ประชุม  

ไม่อนุมัติ 
   ๕) การแต่งตั้งคณะกรรมการกัญชาระดับเขต เสนอ ให้ นพ. สสจ. เป็นกรรมการ 
ประธาน คือ นพ.สสจ. สงขลาหรือพัทลุง ให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นผู้คัดเลือก 
   ๖) รายละเอียดแพทย์ประจ าบ้าน ของจังหวัดพัทลุง 
    โรงพยาบาลควนขนุน จ านวน ๒ อัตรา 
     สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน ๑ อัตรา 
     สาขาศัลยศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
    โรงพยาบาลตะโหมด จ านวน ๑ อัตรา 
     สาขาอายุรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
    โรงพยาบาลพัทลุง จ านวน ๓ อัตรา 
     สาขาประสาทวิทยา จ านวน ๑ อัตรา 
     สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
     สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน ๑ อัตรา 
   ๗) มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปี  2562 สสจ.นราธิวาส  
เป็น เจ้าภาพจัดมหกรรมวิชาการ  ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรม ลีการ์เดนส์  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม รับทราบ 



-๔- 
1.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน ก.ค. ๒๕6๒   

มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) ข้าราชการที่ย้ายเข้า  
   นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพัทลุง 
   นายสุขุม มิตตัสสา ผอ. สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พัทลุง 
   นายธีรชัย อินนวล ผอ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
  ๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562  มีการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 78  อยู่ล าดับ  
7 ของประเทศ (ยังต่ ากว่าเป้าหมาย แต่ล าดับดีขึ้น) และ 15 ล าดับหน่วยงานที่เบิกจ่ายน้อยที่สุด   
คือล าดับที่ 5 รพ พัทลุง(ผู้ว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันเร่งรัด) 
  ๓) ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   จ านวนอุบัติเหตุ 115 ครั้ง ลดลง ร้อยละ 11.15 
   จ านวนผู้เสียชีวิต 12 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 
   จ านวนผู้บาดเจ็บ 133 คน ลดลงร้อยละ 11   

๔) ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรม มีทั้งหมด 50 เรื่อง ยุติเรื่อง 27 เรื่อง  
ระหว่างด าเนินการ 23 เรื่อง มีเรื่องค้างของ สสจ.พัทลุง จ านวน 1 เรื่อง 
   ๕) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษางานวันที่ 12 สิงหาคม 2562  

เชิญชวน ประดับธงตราสัญญาลักษณ์ สก และจัดสถานที่ลงนามถวาย 
พระพร  ระหว่างวันที่ 5 - 19 ส.ค. ๒๕๖๒     

กิจกรรม วันที่ 12 ส.ค.๒๕๖๒ ตักบาตร เวลา 07.15 น. พิธีลงนามถวาย
พระพร เวลา 09.00 น  จุดเทียน เวลา 18.30 น.   

จิตอาสาพัฒนาล าน้ า  
๖) น าเสนอการป้องกันไข้เลือดออก โดย นพ. สสจ. มีสถานการณ์ของอ าเภอป่าบอน 

อ าเภอตะโหมด  อ าเภอกงหรา  และอ าเภอศรีบรรพต (ป่าพะยอมไม่ระบาด) ขอความร่วมมือ เปิด EOC 
อ าเภอที่ระบาด  

๗) น าเสนอ พชอ. มีรายละเอียดดังนี้ 
อ าเภอป่าพะยอม กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและดูแลผู้สูงอายุ 

  อ าเภอบางแก้ว กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมเด่น คือการจัดตั้งศูนย์
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
    ประภาส สงธนู สอบถามหลักเกณฑ์ การเปิด EOC พ้ืนที่เสี่ยง จ านวน ๑๐ อ าเภอ 
ยกเว้น อ าเภอป่าพะยอม  โดยใช้กลไกลภาคีเครือข่าย ในพ้ืนที่ ในระดับ รพ.สต. 
   นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติม เหตุผลความจ าเป็น คือ ความรุนแรง และ
ภัยคุกคาม มีอัตราป่วยของแต่ละอ าเภอที่สูงกว่า ค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง มากกว่า ร้อยละ ๒๕ และในส่วน
ของแต่ละอ าเภอ เมื่อมีผู้ป่วยแต่ละต าบล มีอัตราป่วยของแต่ละต าบลที่สูงกว่า ค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
มากกว่า ร้อยละ ๒๕ ประกอบกับมีข้อสั่งการ ในระดับกระทรวงสาธารณสุข 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



-๕- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม 
กวป.:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๒    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

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

ก.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 836.6 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัด
ใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 159.9 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี      

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของประเทศ (1 ม.ค. 62 – 
26 ก.ค. 62) มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๕๓,๖๙๙ คน เสียชีวิต ๖๕ ราย จังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. 62 
– 26 ก.ค. 62) จ านวน ๔๗๗ ราย อัตราป่วย 90.98 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตาย
ร้อยละ 0.19 อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ซึ่งสูงกว่าค่า Median มุ้งเน้น
การเฝ้าระวัง  อ าเภอ ๕ อ าเภอ  มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง   
   อ าเภอที่มีอัตราป่วยภาพรวม (1 ม.ค. 62 – 26 ก.ค. 62) คือ อ าเภอตะโหมด 
อัตราป่วย 222.58 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอเมืองพัทลุงอัตราป่วย 112.06 ต่อประชากรแสนคน 
อ าเภอที่มีอัตราป่วย ในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายอัตราป่วยที่สูงที่สุดในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒) คือ อ าเภอตะ
โหมด อัตราป่วย 31.35 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอป่าบอน อัตราป่วย ๒๐.5๓ ต่อประชากรแสนคน   
อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ 
ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า ๑๕๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบล
ชัยบุรี, ต าบลต านาน, ต าบลท่ามิหร า, ต าบลคูหาสวรรค์, ต าบลโคกชะงาย, ต าบลพญาขัน อ าเภอตะโหมด, 
ต าบลตะโหมด, ต าบลคลองใหญ่, ต าบลแม่ขรี อ าเภอควนขนุน ต าบลปันแต, ต าบลโตนดด้วน, ต าบลพนมวังก์ 
อ าเภอกงหรา ต าบลคลองเฉลิม, ต าบลสมหวัง อ าเภอป่าบอน ต าบลป่าบอน, ต าบลหนองธง, ต าบลวังใหม่ 
อ าเภอศรีบรรพต ต าบลเขาปู่, ต าบลตะแพน และ อ าเภอศรีนครินทร์ ต าบลบ้านนา อัตราป่วยมีลักษณะกราฟ
ชัน สูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง เน้นย้ า index case  และเฝ้าระวัง secondary case     
  อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 26 ก.ค. 62) จ านวน 76 ราย อัตราป่วย 242.6 ต่อประชากรแสนคน  มุ้งเน้น
การเฝ้าระวังต าบลแม่ขร ี
  อ าเภอกงหรา อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 26 ก.ค. 62) จ านวน 47 ราย อัตราป่วย 129.3 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.62 ถึง 26 
ก.ค.62) จ านวน 159 ราย อัตราป่วย 130.9  ต่อประชากรแสนคน  ในต าบลชัยบุรี และต าบลต านาน 
มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรค  
   อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 26 
ก.ค. 62) จ านวน 29 ราย อัตราป่วย 108.5 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 
3.5  ต าบลชุมพลปัญหาคือ ค่ายอภิบริรักษ์ และบริเวณโดยรอบค่าย มีการจัดกิจกรรม รณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
อาจใช้หลายกลวิธีในการเฝ้าระวังป้องกัน กลุ่มเสี่ยงคือ ๕ – 14 ปี 



-๖- 
 อ าเภอป่าบอนอัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 26 ก.ค. 
62) จ านวน 51 ราย อัตราป่วย 106.6 ต่อประชากรแสนคน   
 อ าเภอศรีบรรพตอัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 26 
ก.ค. 62) จ านวน 19 ราย อัตราป่วย 105.4 ต่อประชากรแสนคน 
 อ าเภอควนขนุนอัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี เล็กน้อย (1 ม.ค. 62 
– 26 ก.ค. 62) จ านวน 83 ราย อัตราป่วย 98.3 ต่อประชากรแสนคน  
 อ าเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 26 
ก.ค. 62) จ านวน 30 ราย อัตราป่วย 66.6 ต่อประชากรแสนคน มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 อ าเภอบางแก้วอัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 26 ก.ค. 
62) ) จ านวน 16 ราย อัตราป่วย 60.1 ต่อประชากรแสนคน 
 อ าเภอปากพะยูนอัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 26 
ก.ค. 62) จ านวน 25 ราย อัตราป่วย 48.9 ต่อประชากรแสนคน 

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
การด าเนินงานในไตรมาส ๓ ภาพรวมไม่มีวิกฤติระดับ ๗   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ทุกหน่วยบริการ เบิกจ่ายหมดแล้ว ยกเว้น รพ.พัทลุง  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ รายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ในไตรมาส ๓  
พัทลุง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ภาพรวมระดับอ าเภอ อยู่เกณฑ์ดี  ขอเร่งรัดเขาชัยสน  ในส่วน โรงพยาบาล ใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบยาเสพติดด้วย   โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลต่อการได้รับการจัดสรรงบเพ่ิมเติม   

ประธาน เร่งรัด มอบหมายให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติด สุขภาพจิตและยาเสพติดจัด ประชุม 
ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเบิกจ่าย 
     มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง     
     ไม่มี       
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี      
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
     ๔.๓.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็น 
ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2561 (จัดซื้อเตียงและท่ีนอนลม) 
   นายธีรยุทธ คงทองสังข์  โรงพยาบาลพัทลุง มีข้อสังเกตเรื่องการลงทะเบียนครุภัณฑ์
อาจมีข้อจ ากัดเรื่อง การประกอบ ผู้ตรวจรับ และการส่งมอบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   ๔.๔.๑ การจัดงานวันที่ ๑๒ สงิหาคม การประดับธง ผูกผ้า ขอให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 
เมื่อประดับธงแล้ว ขอให้ธงมีสมบูรณ์ โดยให้ประดับตามก าหนดระยะ ขอให้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.๔.๒ การก าหนดเครื่องแต่งกาย  วันจันทร์  แต่งกายชุดข้าราชการสีกากี 



-๗- 
         วันอังคาร แต่งกายเสื้อสีฟ้า(เสื้อสาธารณสุข) 
         วันพธุ แต่งกายเสื้อสีม่วง(สีประจ าจังหวัดพัทลุง 
         วันพฤหัสบดี แต่งกายเสื้อ To Be Number One 
         วันศุกร์ แต่งกายชุดผ้าไทย 
   ๔.๔.๓  เรื่องท่ีร้องเรียนจากศูนย์ ด ารงธรรม ขอให้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลา อย่าง
เคร่งครัด  
   ๔.๔.๔  เรื่องการการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องด้วย 
     ๔.๔.๕ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการโยกย้ายภายใน
จังหวัด   
    มติที่ประชุม รับทราบ    
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี      
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    นายวสันติ์ ยังสังข์ สาธารณสุขอ าเภอกงหรา น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
     ๑) ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
    มติที่ประชุม รับทราบ  
  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอ 
รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) รายละเอียดการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบท่ี ๒ 
จังหวัดพัทลุง   
     มติที่ประชุม รับทราบ 

๒)  สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๓) สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ณ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔) ผลงานวิชาการท่ีส่งประกวดใน มหกรรมเขตสุขภาพที่ ๑๒ ระดับจังหวัด
พัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   
 นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย สอบถาม เรื่องโควตา ผู้เกษียณอายุ รอสอบถามข้อมูลอีกครั้ง 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง   
     มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.๓ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายราชัน คงชุม 
น าเสนอรายละเอียดดังนี้   

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug 
Use : RDU) 
    มติที่ประชุม รับทราบ 



-๘- 
๒)  ความก้าวหน้าโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย    

นายมานพ รามทอง ขอเน้นย้ าในส่วนของโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   นายบุญเลิศ ศรีรัตน์พันธ์ เรื่องการรณรงค์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขอเน้นย้ า ในกรณี การ
ให้บริการ ใน รพ.สต. ขอให้ด าเนินการเตรียมพร้อม หากมีกรณีฉุกเฉิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  นายสุนทร คงทองสังข์ หารือเรื่องการลา ในกรณีอยู่ในช่วงวันราชพิธี หรือวันส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับรัชกาล  ขอซักซ้อมความเข้าใจ และความมือทุกท่านด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๙ น. 
                               

                                
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


