
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 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. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๙. นางสาวศุภวัลย ์ รักมาก แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   

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

ทางเลือก 
๒๙. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๐. นางวาสนา ขวัญสกุล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๑. นางสุพร  พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๒. นายราชัน  คงชุม  แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 



-๒- 
และเภสัชสาธารณสุข 

๓๓. นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๔. นายสุพัฒน์  ทองขาว แทน หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๕. นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู แทน 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.  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 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓0 น.  

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

มหาราช บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสขุ)   
“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระท า ถ้าผู้ท ามีจิตใจไม่พร้อมจะท างาน 

เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผกูพันกับงาน ผลงานที่ท าก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึง
ประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มก าลังความสามารถ งานจึงจะด าเนินไปได้โดย
ราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 

3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา 

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕) การมอบประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติ แก่สถานบริการสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมิน 



-๓- 
โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly 
Health Services : YFHS) ระดับจังหวัด และการประเมินอ าเภอตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด 
ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ 
วัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒ คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง 

๒. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ 
วัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) อย่างต่อเนื่องครบ ๓ ป ีระดับจังหวัด 
ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒ แหง่ คือ 
   ๒.๑ โรงพยาบาลควนขนุน 
   ๒.๒ โรงพยาบาลปากพะยูน  

๓. อ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด                  
ประจ าปี ๒๕๖๒   คือ  อ าเภอเมืองพัทลุง 

๔. อ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ครบ ๓ ป ี
ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒  คือ  อ าเภอปากพะยูน   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยในการด าเนินการงานดังกล่าวข้างต้นด้วย 
 ๑.๑.๒ การเสด็จของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ขอให้การจัดทีมแพทย์ 
และผ   ้ที่เก่ียวข้อง โดยมีการซักซ้อมก าหนดรายละเอียดอีกครั้ง 

 ๑.๑.๓ วันที่ 20 –24  กันยายน ๒๕๖๒  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 390 ปี ชัยบุรี เมืองเท่
พัทลุง  ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดพัทลุง 

 ๑.๑.๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจังหวัด
พัทลุง 

1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
1.2.๑ เรื่องเพ่ือทราบจากเขตสุขภาพที่ 12 
   1.2.๑.1 การจัดท าแผนก าลังคนด้านสุขภาพ  (HRH Blueprint)   

1.2.๑.2 โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การ 
พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน (R12 Kick OFF 2020) 

1.2.๑.3 สรุปการก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

1.2.๑.4 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการต าแหน่งว่างที่ได้รับการจัดสรร 
ของหน่วยงาน (ข้าราชการ)   

1.2.๑.5 ระบบแจ้งเตือนหญิงตั้งครรภ์ YALA PPHO Alert ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดยะลา  

1.2.๑.6 โครงการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สาหรับ 
บุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 12 โดยการประชุมทางไกล (Teleconference)   
    มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕6๒   

มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.2.๒.๑  การมอบประเกียรติคุณด้านสาธารณสุข มอบโล่บุคคลต้นแบบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้กับ นายสุพัฒน์ แก้วจันทร์ องค์กรต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพัทลุง   

1.2.๒.๒ นโยบายผู้ว่า ท าดี ควรได้รับการยกย่อง ขอให้เชิดชูเกียรติในที่ประชุมด้วย 
1.2.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี เบิกจ่ายได้ อยู่ในล าดับ ๒ ของประเทศ  

และการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม อยู่ในช่วง ๑๐ อันดับของประเทศ ในส่วนของโรงพยาบาลพัทลุง ด าเนินการอยู่
ระหว่างรอเบิกจ่าย   และงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการให้เรียบร้อยด้วย 

1.2.๒.๔ ศูนย์ด ารงธรรม ด้านสาธารณสุข มีเรื่องค้าง ๑ เรื่อง  
1.2.๒.๕ ผลการรณรงค์การป้องกันอบุัติเหตุทางถนนประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  

มีผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่ มอเตอร์ไซด์  มีพฤติกรรมส่วนใหญ่เมาแล้วขับ 
1.2.๒.๖ การด าเนินงาน พชอ. คืออ าเภอศรีนครินทร์ โดยมีการติดตามการ 

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖2 ในวันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม 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  ๗/๒๕๖๒    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖2 ในวันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 27 

ส.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๙๙๑.๗  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๗.๖ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี      

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง (1 ม.ค. 
62 – 27 ส.ค. 62) จังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม (28 ก.ค. 62 – 27 ส.ค. 62) จ านวน 315 ราย อัตราป่วย 
60.0 ต่อประชากรแสนคน โดยมี 20 ล าดับจ านวนป่วยไข้เลือดออก รายต าบล สะสม 4 สัปดาห์ (28 
กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2562) คือ ต าบลคูหาสวรรค์, ต าบลท่าแค, ต าบลล าป า, ต าบลต านาน, ต าบลนา
โหนด, ต าบลพญาขัน, ต าบลควนมะพร้าว, ต าบลปรางหมู่,ต าบลควนขนุน, ต าบลปันแต, ต าบลป่าบอน, ต าบล
ตะโหมด, ต าบลฝาละมี, ต าบลทุ่งนารี, ต าบลชุมพล, ต าบลโคกชะงาย, ต าบลชัยบุรี, ต าบลนาขยาด, ต าบล
มะกอกเหนือ และต าบลดอนประดู่ อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วง
อายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี  

อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง กราฟมี 



-๕- 
ความชันเพ่ิมขึ้น อัตราป่วย (1 ม.ค.62 ถึง 27 ส.ค.62) จ านวน 324 ราย อัตราป่วย 266.7 ต่อประชากร
แสนคน 
  อ าเภอควนขนุนอัตราป่วย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 
ม.ค. 62 – 27 ส.ค. 62) จ านวน 83 ราย อัตราป่วย 98.3 ต่อประชากรแสนคน  
 อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 27 
ส.ค. 62) จ านวน 49 ราย อัตราป่วย 183.3 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 
2.04    
  อ าเภอตะโหมด จ านวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 27 ก.ค. 62) จ านวน 109 ราย อัตราป่วย 348.0 ต่อประชากร
แสนคน  มุ้งเน้นการเฝ้าระวังต าบลแม่ขร ี
  อ าเภอป่าบอน จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี 
(1 ม.ค. 62 – 27 ส.ค. 62) จ านวน 74 ราย อัตราป่วย 154.7 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 27 
ส.ค. 62) จ านวน 51 ราย อัตราป่วย 113.3 ต่อประชากรแสนคน มีแนวโน้มสูงขึ้น 
  มีจ านวนผู้ป่วยในต าบลที่ระบาด เน้นการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้าน เฝ้าระวัง 
โดยใช้ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ในพ้ืนที่เกิดโรค เกินร้อยละ ๑๐   
 อ าเภอบางแก้ว อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 27 
ส.ค. 62) จ านวน 25 ราย อัตราป่วย 93.8 ต่อประชากรแสนคน 
 อ าเภอปากพะยูน อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 27 
ส.ค. 62) จ านวน 55 ราย อัตราป่วย 107.6 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอกงหรา อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 27 ส.ค. 62) จ านวน 61 ราย อัตราป่วย 167.8 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอศรีบรรพตอัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 27 
ส.ค. 62) จ านวน 29 ราย อัตราป่วย 160.9 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภออ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 
– 27 ส.ค. 62) จ านวน 19 ราย อัตราป่วย 52.9 ต่อประชากรแสนคน  ในต าบลชัยบุรี และต าบลต านาน 
มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรค  
 การด าเนินการสื่อสารข้อมูลรายวัน มีการรวบรวมโดย รพ.พัทลุง โดยสรุปเป็นรายวัน 
แจ้งในกลุ่ม Line SRRT  เมื่อแพทย์มีการวินิจฉัยในกลุ่มโรคไข้เลือดออกรหัสต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้รับกลั่นกรอง
แล้ว 
 การก าหนดมาตรการในการควบคุม มีการบูรณาการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยการ
สื่อสารเครือข่ายนอก  
 องค์ความรู้ความเข้าใจ ประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญในการพ่นหมอกควัน โดย
มุ่งเนน้การพ่นหมอกควันให้ถูกวิธี  และวิธีการที่ดีคือใช้การพ่นแบบละอองฝอย  
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
นายสายัญ ศรีนาค มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับองค์ความรู้ ผ่าน หนูนุ้ยคุ้ยข่าว ในส่วนการวินิจฉัยโรค จากผล
ห้องปฏิบัติการ อาจมีความคลาดเคลื่อน และการสอบสวนโรค มีการแจ้งท่ีอยู่ไม่ตรงกันกับสถานที่ป่วย 
  นายธีรยุทร คงทองสังข์ มีข้อเสนอแนะ การมุ่งเน้นการใช้พ่นแบบละอองฝอย ซึ่งมี
ศักยภาพในการควบคุมป้องกันได้มากกว่า ในส่วนน้ ายาพ่นหมอกควัน มีส่วนผสมแตกต่างกันไป ขอความ
ร่วมมือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมก ากับ ติดตามด้วย  



-๖- 
 นายกวิน กลับคุณ ขอให้ตรวจทานข้อมูล HDC และข้อมูล 506 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพมากขึ้น  การวางแผนงบประมาณ เกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควัน น้ ายาพ่นหมอกควัน การก าหนดราคา
กลาง การจัดซื้อในภาพรวม 
 ประธาน มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย  

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
การด าเนินงานในไตรมาส ๓ ภาพรวมไม่มีวิกฤติระดับ ๗ ขอให้เฝ้าระวัง โรงพยาบาล 

เขาชัยสน, โรงพยาบาลควนขนุน และป่าพะยอม 
ข้อมูลผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลเขาชัยสน และโรงพยาบาลป่าพะยอม ต่ ากว่าเกณฑ์ 

(ร้อยละ ๘๓) ซ่ึงสถานการณ์ทางการเงินเขาชัยสน ได้น าแนวทางวินัยทางการเงินมาปรับใช้ คือการ 
เพ่ิมรายได้  มีผู้ป่วยในเพิ่มข้ึน  การจ่ายเงินตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF)  ได้รับการจัดสรร ประมาณ 
๘.๒ ล้านบาท  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี เพ่ิมเติม มีข้อมูลอัตราการครองเตียงเพ่ิมข้ึน  มีรายรับเพิ่มขึ้น 

ประธาน ฝากติดตาม รพ.ป่าพะยอม ด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒   
 ประธาน ขอความมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง     
     นายธีรยุทธ คงทองสังข์ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ วันจันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดพิธีสมโภชน์หอพระ ประจ าโรงพยาบาลพัทลุงพัทลุง  และพบปะ  
อสม. เมืองพัทลุง  เยี่ยมโรงพยาบาลตะโหมด พบปะ อสม.อ าเภอตะโหมด การแต่งกาย เสื้อกระทรวง
สาธารณสุข       
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี      
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
     ไม่มี      
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
      ไม่มี      
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    นางสุนิสา รักเกตุ แจ้งเรื่อง การเปิดคลินิกบริการการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับ 
ต าหรับยากัญชา ศุกร์แรกของเดือน เปิดบริการตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – 12.00 น.      
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ๔.๖.๑ นายบุญชู คงเรือง แจ้งผลการประกวด สสอ. ดีเด่น  
       ชนะเลิศ คือ สสอ.บางแก้ว 
       รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ สสอ. ศรีบรรพต 
       รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ สสอ. ควนขนุน 
     ผ่านเกณฑ์ คือ สสอ. ป่าพะยอม, สสอ. เมืองพัทลุง และ สสอ. เขาชัยสน 
       รพ.สต.ดีเด่น คือ 
       ชนะเลิศ คือ รพ.สต. ควนมะพร้าว  



-๗- 
       รองชนะเลิศอันดับ ๑ รพ.สต. ควนเคี่ยม   
       รองชนะเลิศอันดับ ๒ รพ.สต. ตะแพน 
     ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.สต.บ้านในนิคมฯ ลานข่อย  รพ.สต.ล ากะ และรพ.สต.
บ้านพูด  ซึ่ง จะด าเนินการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในล าดับต่อไป 
 ประธานขอให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดโอนเงินค่ารางวัลด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
     ๔.๖.๑นายสายัญ  ศรีนาค  ขอความอนุเคราะห์ ให้ สสจ.พัทลุง ประกาศการก าหนด
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น อัตราเวรเทียบเท่ากับวิชาชีพ(วุฒิที่สูงขึ้น)  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ให้บุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง   
    นายสุพล ชุมพาที่ ชี้แจงเรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนที่สูงขึ้น อัตราเวรเทียบเท่ากับ
วิชาชีพ(วุฒิที่สูงขึ้น) โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อสาถานะเงินบ ารุงของหน่วยงาน
นั้น ๆ พร้อมแนบแผนเงินบ ารุงมาด้วย 
 ประธาน เน้นย้ าให้ด าเนินการด้วย โดยแยก เป็น ราย รพ.สต. และขอให้เยียวยา เน้นย้ าไปตาม
หลักเกณฑ์ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายอนิรุธ  นาคะวิโรจน์ น าเสนอ 
รายละเอียดดังนี้ 

 ๑)  สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๒) สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ณ สิงหาคม ๒๕๖๒   
 ประธาน องค์กรแห่งความสุข ขอด าเนินส่งภายในวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓) ผลงานวิชาการท่ีได้รับรางวัลการประกวดในมหกรรมเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ของจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒       
      มติที่ประชุม รับทราบ 
   4) สรุปกรอบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้าน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง  
 ๒) มีการแต่งตั้ง คณะกรรม คปสข. เดิมหมดวาระ ได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ใหม่ คือ นายบุญคล่อง ไชยศรี นายก อบต.ควนมะพร้าว และ นายกวินเทพ  ตัวแทนภาคประชน    
 ๓) มีส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจ าจังหวัดพัทลุง เปิดท าการแล้ว 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
    4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยนางสุพร พรหมมาศ น าเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 



-๘- 
 ๑) แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้างบุคลากรในสังกัด 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

  2) แนวทางการจัดสรร ต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๓) โครงการสร้างความสมดุลของชีวิตในการท างานอย่างมีความสุข  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.๔ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  โดยนางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ข้อเสนอการเพ่ิมการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพช่องปาก  
ปี ๒๕๖๓ (การจ่ายงบ PPB แบบ free schedule ปี 2563)   
 ประธาน ขอให้ แต่ละ คปสอ. มีข้อตกลง ข้อก าหนดเป็นแนวทางร่วมกัน 
เพ่ือสะดวกในการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ โดยกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
     
  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น. 
                               

                                
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผ ้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หน ฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผ ้ตรวจรายงานการประชุม 


