
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖2 ในวันจันทร ์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๓. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา และ รก.ผู้อ านวยการ

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

 
แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๗. นางสาวศรินรัตน์  เปราะทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๘. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   
๙. นางสุพัตรา  รักเกตุ  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 

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

ทางเลือก 
๒๗. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๘. นางวาสนา ขวัญสกุล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๙. นางสุพร พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๐. นางธิติมา ทองสังข์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๑. นายนฤพงศ์ ภักดี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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๓๒. นายโชติ ช่วยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๓. นายเจริญ  ปราบปรี   หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๔. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๕. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๖. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม

พัฒนา) 
ติดราชการ 

๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ติดราชการ 
๔. นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๖. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๗. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง
ที่ 12.3.5  จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๘. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

๙. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ติดราชการ 
๑๐. นางสาววัชรียา ปาละกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒0 น.  

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

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
“ข้าราชการ  ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่มีส่วนส าคัญ อยู่ในงานของ

แผ่นดินทั้งสิ้น  ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มก าลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ 
และระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง  ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัว
ปฏิบัติงานของตน  มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ” 
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  วังไกลกังวล  
วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕) การมอบประกาศเกียรติบัตร Green and Clean Hospital และเกียรติบัตรนวัตกรรม Green and 

Clean จังหวัดพัทลุง ประจ าปี ๒๕๖๒ (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 
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6)  การมอบ พิธีมอบประกาศนียบัตร “การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข”(กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในหน่วย
บริการน าร่องทั่วประเทศ จ านวน ๑๓ แห่ง (เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ได้แก่ รพ. ป่าบอน จ.พัทลุง)  และกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดท าโครงการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยระดับเขตสุขภาพ 
เป้าหมายผู้เข้าอบรม คือ ๑. กลุ่มแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ปฏิบัติงานในคลินิกบริการของรัฐ เอกชน 
และสถาบันการศึกษา ๒. กลุ่มหมอพ้ืนบ้านที่ได้รับการรับรองตาม พรบ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย การอบรมระดับเขต
บริการสุขภาพที่ ๑๒ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง มีผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน ๑๕๐ คน จากจังหวัดพัทลุง จ านวน ๒๔ คน ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒๔ คน  
จึงใคร่ขอเรียนเชิญทา่นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามล าดับดังนี้ 

1. นายกรณ์ รัตนนท ์  รพ. สต. บ้านคู  อ าเภอกงหรา    
2. นางเกสร จันทร์สวี  สสจ. พัทลุง  
3. น.ส. จุฑาทิพย์ พูลเกิด  ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ. ควนขนุน 
4. น.ส. ฉวีวรรณ สาระโมฬ ี รพ. บางแก้ว  อ าเภอบางแก้ว     
5. นาง ฉาลีฟะฮ์ โต๊ะระหนี  รพ. เขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน    
6. น.ส. ซารีนิง  ยี่เต๊ะ  รพ. ควนขนุน  อ าเภอควนขนุน     
7. น.ส. ธัญญทิพย์ นวลเปียน รพ. ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)     
8. น.ส. นัสรีน่า ยะดี  รพ. ศรีบรรพต อ าเภอศรีบรรพต    
9. น.ส. บุษกร เศียรอุ่น  รพ. ป่าพะยอม  อ าเภอป่าพะยอม 
10. น.ส. ปนัดดา ตรีรัตนไพบูลย ์ รพ. ป่าบอน  อ าเภอป่าบอน 
11. นาย ประพันธ์ มณีนิล  รพ.สต. บ้านบางแก้วใต้ อ าเภอเขาชัยสน 
12. น.ส. ไพลิน สุขคง  รพ.สต. บ้านคลองใหญ่ อ าเภอป่าพะยอม 
13. น.ส. นิรนาท  นิสะนิ  รพ. ปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  
14. นาย พิเชษฐ์ ธนนิมิต  พิเชษฐ์คลินิคการแพทย์แพทย์แผนไทย อ าเภอควนขนุน 
15. นาย ภัทรพล ขาวศรีภัทรนาฏะ คลินิคการแพทย์แผนไทย  อ าเภอตะโหมด 
16. นาย มนัส อ่อนทอง  36/2  ม.11  ต าบลชัยบุรี  อ าเภอเมืองพัทลุง    
17. น.ส. ยุวดี กองม ี  ยุวดีคลินิคการแพทย์แผนไทย  อ าเภอเมืองพัทลุง 
18. นาย ฤทธิพร ฤทธิภักดี  ฤทธิพรคลินิคการแพทย์แพทย์แผนไทย 
19. นาย ลาภ สุขทอง  167  ม. 2 ต. นาขยาด  อ าเภอควนขนุน   
20. น.ส. วริศรา เขียวด ี  รพ. กงหรา  อ าเภอกงหรา 
21. น.ส. วิภาวดี พรหมทอง รพ. ตะโหมด  อ าเภอตะโหมด 
22. น.ส. หทัยรัตน์ จันทร์พูล รพ. พัทลุง  อ าเภอเมืองพัทลุง 
23. น.ส. อรวรรณ  ชัยภักดี  รพ.สต. แหลมโตนด อ าเภอควนขนุน    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีทุกท่าน ขอให้รักษาความดี เกี่ยวกับวิชาชีพไว้ตลอดไป 
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1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

   1.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕6๒   
มีรายละเอียดดังนี้  
   1.2.๒.๑  หวัหน้าส่วนราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่น คือ 
     นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
     นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์  ย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
   1.2.๒.๒ สถานการณ์หมอกควันจังหวัดพัทลุง และโรคไข้เลือดออกจังหวัดพัทลุง 

1.2.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี เบิกจ่ายได้ 84.51 ภาพรวม  
ล าดับที่ ๒๑ ของประเทศ การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ในส่วนของโรงพยาบาลพัทลุง ด าเนินการอยู่ระหว่างรอ
เบิกจ่าย  และงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายข้ามปี ให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการให้เรียบร้อยด้วย 

1.2.๒.๔ ก าหนดการการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ในวันที่ ๑๑ - 12 ตุลาคม 2562 

1.2.๒.๕ ศูนย์ด ารงธรรมมีเรื่องร้องเรียน จ านวน ๕๒ เรื่อง ยุติเรื่องจ านวน  
๓๑ เรื่อง และก าลังด าเนินการ ๒๑ เรื่อง ในส่วนการร้องเรียนด้านสาธารณสุข ไมม่ีเรื่องค้าง   

1.2.๒.๖ การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข(นายอนุทิน ชาญวีรกู ล) โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลควนขนุน จั งหวัดพัทลุง  
ในวันที่ ๑๑ - 12 ตุลาคม 2562 

1.2.๒.7 ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประจ าเดือน สิงหาคม 2562  
อัตราการตายเพ่ิมข้ึน มีผู้เสียชีวิต ๑๗ ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่ มอเตอร์ไซด์  มีพฤติกรรมส่วนใหญ่
เมาแล้วขับ การแก้ปัญหาโดยขยายแยกเอเชีย เป็นการขยายเลน ๘ เลน ท าทางยกระดับทุกทางแยก โดยให้
แขวงการทางพัทลุงจัดท าแผนการของบประมาณ 
      ๑.๒.๒.๘  การขอสถานที่ส าหรับจอดรถ ของแขวงการทางพัทลุง 
   ๑.๒.๒.๙ การขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงพยาบาลให้ เต็มศักยภาพ  
ของโรงพยาบาลควนขนุน (M2) โรงพยาบาลตะโหมด(F1) และโรงพยาบาลป่าบอน เป็นโรงพยาบาลขับเคลื่อน
งานแพทย์แผนไทย และกัญชาทางการแพทย ์

1.2.๒.๑๐ สรุปผลการจัด "มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี เปิดวถิีเมืองเท่พัทลุง" ซึ่งจัดขึ้น 
บริเวณเมืองเก่าชัยบุรี ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง และบริเวณหน้าศาลและบริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
ระหว่างวันที่  20 - 24 กันยายน 2562  ส่วนใหญ่เป็นคนพัทลุง ค่าใช้จ่ายใหญ่เป็นค่าอาหาร และค่าน้ ามัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม 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 เว็ปไซต์ ระเบียบวาระการประชุม 
กวป.:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  8/๒๕๖๒    
 

 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖2 ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 27 
ก.ย. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 1,150.79 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย 229.0 ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 221.8 
ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี  

    โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ 4 สัปดาห์ (1 – 27 ก.ย. 62) 
โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 108.98  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัดใหญ่ 
คิดเป็นอัตราป่วย 38.68 ต่อประชากรแสนคน และไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย 30.87 ต่อประชากรแสน
คน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี 

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง (1 ม.ค. 
62 – 27 ก.ย. 62)  จังหวัดผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. 62 –24 ก.ย. 62) จานวน 1,203 ราย อัตราป่วย 229.0
ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 0.08  ต่อประชากรแสนคน  จ าแนกตามวัน 
พบผู้ป่วย 1 สัปดาห์ย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 15 –21 ก.ย. 62 มีผู้ป่วยจ านวน ๔๑ คน และ ระหว่างวันที่ 22-
26 ก.ย. 62 มีผู้ป่วยจ านวน ๒๔ คนโดยมี 20 ล าดับจ านวนป่วยไข้เลือดออก รายต าบล สะสม 4 สัปดาห์ 
(28 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2562) คือ ต าบลคูหาสวรรค์, ต าบลวังใหม,่ ต าบลล าป า, ต าบลควนมะพร้าว, 
ต าบลท่าแค, ต าบลต านาน, ต าบลเขาชัยสน, ต าบลปันแต, ต าบลพนมวังก์, ต าบลหานโพธิ์, ต าบลนาโหนด, 
ต าบลป่าบอน, ต าบลคลองเฉลิม, ต าบลร่มเมือง, ต าบลพญาขัน, ต าบลโตนดด้วน, ต าบลมะกอกเหนือ, ต าบล
ชัยบุรี, ต าบลควนขนุน, ต าบลชะมวง และต าบลชุมพล อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ 
๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี  

อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
กราฟมีความชันเพิ่มข้ึน อัตรา(1 ม.ค.62 ถึง 27 ก.ย.62) จ านวน 434 ราย อัตราป่วย 357.3 ต่อประชากร
แสนคน 
  อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 
– 27 ก.ย. 62) จ านวน 191 ราย อัตราป่วย 226.2 ต่อประชากรแสนคน  
 อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 27 ก.ย. 62) จ านวน 61 ราย อัตราป่วย 228.1 ต่อแสนเสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 1.6
  อ าเภอตะโหมด จ านวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 27 ก.ย. 62) จ านวน 121 ราย อัตราป่วย 386.3  
ต่อประชากรแสนคน  มุ้งเน้นการเฝ้าระวังต าบลแม่ขร ี
   อ าเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 
27 ก.ย. 62) จ านวน 102 ราย อัตราป่วย 213.2 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค. 62 – 27 ก.ย. 62) จ านวน 69 ราย อัตราป่วย 153.2 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอบางแก้ว อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 27 
ก.ย. 62) จ านวน 30 ราย อัตราป่วย 112.6 ต่อประชากรแสนคน 
 อ าเภอปากพะยูน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 27 ก.ย. 62) จ านวน 58 ราย อัตราป่วย 113.5 ต่อประชากรแสนคน 



-๖- 
  อ าเภอกงหรา อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 27 ก.ย. 62) จ านวน 75 ราย อัตราป่วย 206.3 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอศรีบรรพตอัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 
– 27 ก.ย. 62) จ านวน 32 ราย อัตราป่วย 177.5 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 27 ก.ย. 62) จ านวน 28 ราย อัตราป่วย 78.0 ต่อประชากรแสนคน  ในต าบลชัยบุรี และต าบล
ต านาน มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรค  
 นายธีรยุทธ คงทองสังข์ สอบถามข้อมูลอัตราป่วยสูง ใน ๔ สัปดาห์ จ านวน ๙๘ ราย  
ต าบลคูหาสวรรค์ เป็นพ้ืนที่เสี่ยง  มีด าเนินการเฝ้าระวังในโรงเรียนทุกระดับ ทั้ง ๑๘ โรงเรียน ในเขตเทศบาล
เมืองพัทลุง รณรงค์ร่วมกับเทศบาล และการด าเนินการในส่วนโรงพยาบาล ได้เฝ้าระวังบริเวณบ้านพักของ
เจ้าหน้าที ่ค่า CI อยู่ประมาณร้อยละ ๔  
 ประธานมุ่งเน้นการลดอัตราป่วยในพื้นท่ีเสี่ยง 

3.๓ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยนางสุพร พรหมมาศ  น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ณ  วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ ได้อ้างถึง หนังสือที่ 
พท ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๔๓๓  ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๒ 
        -  ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เรื่องแนวทางการเลื่อนเงินเดือนฯ 
        -  การส่งผลงานโดดเด่น ๔ ต.ค. ๖๒ 
        -  การกันเงิน กรณีผู้ได้รับการบรรจุปฏิบัติราชการไม่ครบ ๔ เดือนตาม หนังสือ กพ.
ที่ นร ๑๐๐๘.๐๑/๑๕๔ และ ๒๓๕  
        -  ส่งผลการประเมินพร้อมการบริหารวงเงิน ๔ ต.ค. ๖๒  
        -  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมชั้น  ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
  มีแนวทางกันเงินส่วนกลาง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

   ขอขอบคุณโรงพยาบาลควนขนุน ในการด าเนินงาน และเฝ้าระวังโรงพยาบาล 
เขาชัยสน โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลปากพะยูน โรงพยาบาลป่าบอน และ
โรงพยาบาลป่าพะยอม  
    ประธาน ฝากติดตามการด าเนินงานภาพของ คปสอ.  รพ.เขาชัยสน และป่าพะยอม  
ด้วย และให้การประสานกับผู้บริหารระดับ หน่วยงานอีกครั้ง 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง     
     4.1.1 นายธีรยุทธ คงทองสังข์ มีการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลพัทลุงเพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดพัทลุง โดยให้ รพ.ควนขนุน เป็นสถาบันสมทบ  
และในปี ๒๕๖๔ รพ.พัทลุง จะเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรม  เพ่ือเอ้ือต่อการเปิด PCC  
   ๔.๑.๒ แจ้งก าหนดการ การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 



-๗- 
   ๔.๑.๓ เปิดคลินิกจิตเวช,อายุรกรรม, ศัลยกรรมกระดูก,ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
,และบริการทางรังสี (อัตราซาวด์ และ เอกซเรย์) ตั้งแต่เวลา 16.30 -20.00 น. อัตราค่าบริการเริ่มต้น  
๒๕๐ บาท  ในส่วนของแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ อัตราค่าบริการครั้งละ ๓๕๐ บาท 
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี      
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
     กิจกรรมการออกก าลังกาย ตามนโยบาย โดยก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ออกก าลังกายใน สสจ. พัทลุง  
   - กิจกรรมเดิน วิ่ง บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. 
   - กิจกรรมการออกก าลังกายตามถนัด โดยสมัครสมาชิกเป็นชมรม 
   - กิจกรรมการออกก าลังกาย เช่น แอโรบิก ปั่นจักรยาน  
ก าหนดหน่วยงาน คปสอ. และ สสจ. พัทลุง จ านวน ๑๒ หน่วย    

ล าดับ ประจ าเดือน หน่วยงาน 
๑. มกราคม  ๒๕๖๓ สสจ.พัทลุง 
๒. กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ คปสอ. กงหรา 
๓. มีนาคม  ๒๕๖๓ คปสอ. ปากพะยูน 
๔. เมษายน  ๒๕๖๓ คปสอ. ศรีบรรพต 
๕. พฤษภาคม  ๒๕๖๓ คปสอ. ป่าบอน 
๖. มิถุนายน  ๒๕๖๓ คปสอ. เมืองพัทลุง 
๗. กรกฎาคม  ๒๕๖๓ คปสอ. ตะโหมด 
๘. สิงหาคม  ๒๕๖๓ คปสอ. เขาชัยสน 
๙. กันยายน  ๒๕๖๓ คปสอ. ป่าพะยอม 

๑๐. ตุลาคม  ๒๕๖๓ คปสอ. ควนขนุน 
๑๑. พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ คปสอ. ศรีนครินทร์ 
๑๒. ธันวาคม  ๒๕๖๓ คปสอ. บางแก้ว 

  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
      ไม่มี      
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี      
   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ไม่มี 
   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์  น าเสนอ 
รายละเอียดดังนี้ 

  ๑) สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ณ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ตัวชี้วัด PA ปีงบประมาณ 2562 จานวน 28 ตวัชี้วัด (รวมตัวชี้วัดย่อย) 
 - ผ่านเกณฑ์จานวน  24  ตัวชี้วัด (85.71 %) 
 - ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน  4  ตัวชี้วัด (14.29 %) 



-๘- 
ในประเด็น รพ. มีการด าเนินงาน Digital Transformation Digital Transformation Digital 
Transformation Digital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
   ประธานมอบ นายสมใจ หนูฤทธิ์ ประสานแนวทางการด าเนินงาน ของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
ด้วย อีก 3 ตัวชี้วัด ฝากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด าเนินการด้วย  
  4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง 
ขอชื่นชม อ าเภอศรีบรรพต มีการเบิกจ่ายมากที่สุด 
 ประเด็นปัญหาการด าเนินงานที่เกิดขึ้น เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อน การด าเนินงาน 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.7.๓ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางอารีย์  ชูแก้ว น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การบันทึกข้อมูลผลงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ในระบบ HDC รายละเอียดเอกสารตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ที่ พท 0032.013/ว 
1429 ลงวันที่ 20 กันยายน  2562 
 การบันทึกข้อมูล ของหน่วยบริการ ยังมีข้อผิดพลาด ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องด้วย ซึ่งเป็นบันทึกข้อมูลสะสม  
    มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   5.1 ร่าง แผนการประชุมราชการของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการแผนการประชุมราชการฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ไม่มี 
    
  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น. 
                               

                                
               
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


