
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม 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. นางสาววัชรียา ปาละกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๖. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๗. นางสาววสี หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๘. นางสาวมันตา  โชติพืช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๙. นางสาวศรินรัตน์  เปราะทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   

๑๐. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   
๑๑. นางสุพัตรา  รักเกตุ  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๒. นายสัมพันธ์  ทองหนูนุ้ย  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๓. นายสงกรานต์  เกลี้ยงแก้ว  รก.สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๕. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๖. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๗. นายอ าพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๘. นายภชภณ เมืองแก้ว   แทน 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. นายสมใจ หนูฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๖. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๗. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๘. นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๙. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๐. นางอารีย์ ชูแก้ว แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๑. นางสุพร พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 



-๒- 
๓๒. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๓. นายนฤพงศ์ ภักดี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๔. นายโชติ ช่วยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๕. นายเจริญ  ปราบปรี   หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๖. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
37. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
38. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๙. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ 
๓. นายจรุง  บุญกาญจน์  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 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒0 น.  

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

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)   
เมื่อท างานใหญ่ ๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วน หรือมีข้ันตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน จะต้อง

ถือว่างานทุกข้ันทุกส่วนมีความส าคัญ และต้องพยายามกระท างานแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ 
พอเหมาะพอดีเสมอกัน ไม่ละเว้นหรือไม่เน้นหนักในส่วนหนึ่งส่วนใดให้เกินพอดีไป งานที่ท าจึงจะส าเร็จผลสมบูรณ์
แท้จริงโดยไม่มีจุดบกพร่อง” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 253๕ 

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕)  การมอบประกาศเกียรติบัตร ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการอันดับ คปสอ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก  มีดังต่อไปนี้ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 



-๓- 
 คปสอ. บางแก้ว 
 คปสอ. ป่าพะยอม 
 คปสอ. ศรีนครินทร ์

  ๖) การมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการพัฒนาและประกวดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ยอดเยี่ยม จังหวัดพัทลุง  ปี ๒๕๖๒ ตามล าดับ ดังนี้  
  6.๑ ระดับสาธารณสุขอ าเภอ ได้แก่  

๑) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  
๓) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 

             6.๒ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้แก ่
              ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย  
                   ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล ากะ 

๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด 
๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองธง 
๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโตนดด้วน 
๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองขุด 
๗) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหาดไข่เต่า 
๘) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตะโหมด 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีทุกท่าน ขอให้รักษาความดี เกี่ยวกับวิชาชีพไว้ตลอดไป 
 ๑.๑.๒ สสจ.พัทลุง มุ้งเน้นการออกก าลังกาย ทุกวันอังคาร วันพุธ และ วันพฤหัสบดี 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

   1.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕6๒  
มีรายละเอียดดังนี้  
   1.2.๒.๑  การตรวจเยี่ยม ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในหน่วยงานสาธารณสุข   
ขอความร่วมมือในการตรวจตราความเรียบร้อย สถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วย 

หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ คือ 
 นายแพทย์จรุง  บุญกาญจน์ ผอ.โรงพยาบาลสิชล 
 ย้ายมาเป็น ผอ.โรงพยาบาลพัทลุง      

   1.2.๒.๒ ขอความร่วมมือในการแต่งกายของข้าราชการ รวมถึงการ 
 สถานการณ์หมอกควันจังหวัดพัทลุง และโรคไข้เลือดออกจังหวัดพัทลุง 

1.2.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ยังไม่มีการด าเนินงาน 
1.2.๒.๔ ศูนย์ด ารงธรรมมีเรื่องร้องเรียน จ านวน ๕๔ เรื่อง ยุติเรื่องจ านวน  

๓๐ เรื่อง และก าลังด าเนินการ ๒๔ เรื่อง ในส่วนการร้องเรียนด้านสาธารณสุข ไม่มีเรื่องค้าง   
1.2.๒.๕ ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประจ าเดือน กันยายน 2562  

อัตราการตายเพ่ิมขึ้น มีผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  มีพฤติกรรมส่วน
ใหญ่เมาแล้วขับ การแก้ปัญหาโดยขยายแยกบริเวณถนนเพชรเกษม(ถนนเอเชีย) เป็นการขยายเลน ๘ เลน 
ท าทางยกระดับทุกทางแยก โดยให้แขวงการทางพัทลุงจัดท าแผนการของบประมาณ 



-๔- 
    1.2.๒.๖  ผลการกวดขันวินัยจราจร จ านวน ๑๐ ข้อหา ข้อหาส่วนใหญ่คือ ไม่มี
ใบขับข่ี ไม่สวมหมวกกันน๊อค และสภาพรถจักรยานยนต์  

1.2.๒.๗  การแนะน าที่ปรึกษาการตรวจราชการภาคประชาชน จ านวน ๔ ด้าน คือ  
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ 

1.2.๒.๘  การส ารวจความคิดเห็นการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. กิจกรรมที่ประชาชนใช้ 
บริการมากที่สุดคือ การเลือกซื้อสินค้า และการบริการด้านสาธารณสุข 

1.2.๒.๙ ก าหนด ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน 
บ้านเขาปู ่อ าเภอศรีบรรพต   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖2 ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 

๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. 
:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไข
ต่อไป  

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๒    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖2 ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 30 

ต.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 1,๒79.๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๓๐๖.8 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี และ
ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย 2๖๖.๒ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี 

     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ 4 สัปดาห์ (29 ก.ย. 62 – 30 
ต.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 9๖.๔ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัด
ใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๔๙.๐ ต่อประชากรแสนคน และไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๒7.๒ ต่อประชากร
แสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี 

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. 62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 1,397 ราย อัตราป่วย 266.2 ต่อแสนเสียชีวิต 1 ราย อัตรา
ผู้ป่วยตายร้อยละ 0.07 ต่อประชากรแสนคน  ผู้ป่วยสะสม (29 ก.ย. 62 - 30 ต.ค. 62) จ านวน 143 ราย 
อัตราป่วย 27.3 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี คือ อ าเภอเมือง
พัทลุง อ าเภอตะโหมด อ าเภอเขาชัยสน และอ าเภอควนขนุน จ าแนกตามวันพบผู้ป่วย 1 สัปดาห์ย้อนหลัง 
ระหว่างวันที่  20 – 26 ตุลาคม 2562 มีผู้ป่วยจ านวน ๒๖ ราย  ในส่วน 20 ล าดับอัตราป่วยไข้เลือดออก 
รายต าบล สะสมปี 2562 (1 มกราคม 2562 – 30 ตุลาคม 2562) คือ ต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง, 
ต าบลต านาน อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน, ต าบลพญาขัน  อ า เภ อ เมื อ งพัทลุ ง , ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด, ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลนาโหนด อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลปรางหมู่ 
อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน, ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน, ต าบลตะโหมด อ าเภอ
ตะโหมด,ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน, ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมือง



-๕- 
พัทลุง, ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด, 
ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน, ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง, ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน 

  อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี 
และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี  

อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
จ านวนผู้ป่วยสะสม(1 ม.ค.62 ถึง 30 ต.ค.62) จ านวน 513 ราย อัตราป่วย 422.3  ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอควนขนุน  อัตราป่ วย  มีแนวโน้ มลดลง แต่ สู งกว่ าค่ า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค. 62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 241 ราย อัตราป่วย 285.4 ต่อประชากรแสนคน  
 อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 65 ราย อัตราป่วย 243.1 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วย
ตายร้อยละ 1.54  
 อ าเภอตะโหมด จ านวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 132 ราย อัตราป่วย 421.4   
ต่อประชากรแสนคน  มุ้งเน้นการเฝ้าระวังต าบลแม่ขร ี
   อ าเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 
30 ต.ค. 62) จ านวน 110 ราย อัตราป่วย 229.9  ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค. 62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 83 ราย อัตราป่วย 184.3 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอบางแก้ว อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 30 
ต.ค. 62) จ านวน 35 ราย อัตราป่วย 131.4 ต่อประชากรแสนคน 
 อ าเภอปากพะยูน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 63 ราย อัตราป่วย 123.3 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอกงหรา อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 86 ราย อัตราป่วย 236.6 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอศรีบรรพตอัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 
– 30 ต.ค. 62) จ านวน 38 ราย อัตราป่วย 210.8ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และสูงกว่าค่า Median ๕ ปี เล็กน้อย 
(1 ม.ค. 62 – 30 ต.ค. 62) จ านวน 30 ราย อัตราป่วย 83.6 ต่อประชากรแสนคน    
   นายกวิน กลับคุณ ขอความร่วมมือ การก าจัดลูกน้ ายุงลาย และการรณรงค์ ในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ในส่วนของไข้หวัดใหญ่  มีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส  RSV ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้าย
ไข้หวัด เป็นส่วนใหญ่ 
 นายธีรยุทธ คงทองสังข์ มีสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการวินิจฉัย มีการแบ่งการ
ด าเนินงาน ในการควบคุมเฝ้าระวังโรค  และการเปลี่ยนการวินิจฉัย เพ่ือรายงาน ในรายงาน ๕๐๖ เป็นผู้ป่วย
เข้าข่าย และผู้ป่วยยืนยัน 
 มีวัคซีน ๑๐๐๐ โด๊ส ให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
มกราคม ๒๕๖๓  
 ประธานมุ่งเน้นการลดอัตราป่วยในพื้นท่ีเสี่ยง 
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๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

 ภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล ระดับ ๕  คือโรงพยาบาลเขาชัยสน ระดับ ๓ คือโรงพยาบาล
ควนขนุน และโรงพยาบาลป่าพะยอม ระดับ ๒ คือ โรงพยาบาลปากพะยูน  ขอให้โรงพยาบาล เขาชัยสนเฝ้า
ระวังด้วย โดยการจัดท าแผน Plan Fin ได้ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์ 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง     
      ไม่มี 
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี      
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
     (ประธานในที่ประชุม) 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
   ๑) การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกหน่วยงาน มุ่งเน้นการด าเนินงาน
อย่างเคร่งครัดด้วย เพ่ิมเป้าหมายคือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งด้วย    
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ขับเคลื่อนเป็นองค์กรต้นแบบ ๑๘๕๐ องค์กร  
ทั่วประเทศ มีแนวคิด ๗ ข้อ ๕ หลักการ ๙ ขั้นตอน โดยเริ่มต้น จาก องค์กรส่งเสริมคุณธรรม มีการการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม น าไปสู่ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    โรงพยาบาลป่าบอนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย จากเดิม ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น. เปลี่ยนเป็น 
ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. ปัญหา/อุปสรรคที่พบในเบื้องต้น คือ  

- โรงพยาบาลป่าบอนต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้น้ ามันกัญชา (หมอเดชา)   
จึงท าให้ขั้นตอนในการคัดกรองผู้ที่มารับบริการก่อนพบแพทย์ต้องใช้เวลามาก เจ้าหน้าที่พยาบาลจ าเป็นต้อง
สอบถามตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและใช้เวลานาน ส่งผลต้องใช้อัตราก าลังพยาบาลเพ่ิมข้ึนมาช่วยคัดกรอง   
   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ไม่มี 
   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   4.7.1  กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง 
 ภาพรวมมีงบประมาณตกค้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๓ 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.7.๒ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนายสมคิด ฤทธิศักดิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) แจ้งผลการรับรองจังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ และการรับรองอ าเภออนามัยเจริญ
พันธุ์  
         มติที่ประชุม รับทราบ 
   ๒) กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for health)  
ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง@Phatthalung Season 2” 
 นายสุนทร คงทองสังข์ ขอให้แต่ละอ าเภอก าหนดรูปแบบการออกก าลังกายของแต่ละเดือนด้วย 
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ขอความร่วมมือ ทุกหน่วยงานด้วย 
      มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.7.๒ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดยนายนฤพงศ์ ภักด ีน าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

  การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ของมูลนิธิฯ ในช่วงวนัที่ ๑๘ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ใน ๕ พ้ืนที่ ของจังหวัดพัทลุง  คืออ าเภอเมืองพัทลุง, อ าเภอควนขนุน, อ าเภอปากพะยูน และ อ าเภอบางแก้ว  รอแจ้ง
รายละเอียดอีกครั้ง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

  ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 นายสุนทร คงทองสังข์ ชี้แจงในเรื่องที่ สปสช. มีการทักท้วงการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ โดยมกีารใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของการด าเนินการของงบค่าเสื่อม ประเด็น
คือ มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมหลักฐาน ต่าง  ๆด้วย โดย ขอให้ชี้แจงและแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอความร่วมมือผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย โดยจะรวบรวมใหก้ับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป   
    
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๓ น. 
                               

                                
               
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


