
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ ท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายไพศาล  เก้ืออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นายกวิน  กลับคุณ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา และ   

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๕. นางสาววัชรียา ปาละกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต   
๖. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๗. นางสาววสี หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๘. นายสมัคร บัวบาน แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๙. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  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  แก้วเก้ือ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๘. นายภชภณ เมืองแก้ว    รก. 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. นายวสันต์ิ  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๔. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๕. นายสมใจ หนูฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๖. นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๗. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๘. นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี  หัวหน้ากลุ่มงานกา รแพทย์ แผน ไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๙. นายกิตติศักด์ิ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๐. นางวาสนา ขวัญสกุล 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 

 

รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑.  นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๓. นายจรุง  บุญกาญจน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๔. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ ากลุ่ มภาร กิจ ด้านปฐมภู มิและทุ ติยภู มิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นายสมศักด์ิ  สุวรรณ์   หัวหน้า หน่วยควบคุมโ รคติดต่อน าโดยแมลงที่ 
12.3.5  จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒0 น.  

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

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานนิติการ)   
“...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพ่ือรักษาความ

ยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมายแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้วควรจะ ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
อย่างเต็มที่ ตรงกันข้ามคนที่รู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริตควรต้องถือว่าทุจริต...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร  ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่  
สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒   

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕)  การมอบประกาศเกียรติบัตรค้นหาบุคคลต้นแบบ MOPH ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
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 ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการค้นหาบุคคลต้นแบบ ตามค านิยมร่วมกระทรวง

สาธารณสุข MOPH เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีความเข้าใจค่านิยมร่วมกระทรวง
สาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการท างาน และเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการโหวต
ดังนี้ 

  ๕.๑  Mastery : นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๕.๒  Originality : นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕.๓  People centered : นางชนิฎาภรณ์. สอนสังข์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

  ๕.๔  Humility : นายวัชรินทร์ สังข์ทอง พนักงานบริการ 
๕.๕ รางวัลคะแนนรวม MOPH : นางชนิฎาภรณ์. สอนสังข์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ประธาน : ขอชื่นชม บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคคลที้ได้การรับการโหวตทั้ง ๔ ท่านด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1.1 แจ้งการตรวจราชการ ใช้แนวทางเดิม โดยจัดท ารายงาน แยก 4 คณะ โดยทีมตรวจ

ราชการมีดังนี้ 
1) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
4) นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ : Agenda Base  

โครงการพระราชด าริ/กัญชาทางการแพทย์ฯ,ระบบงานของหน่วยบริการ : Functional based  
และ ประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ : Area based 

1.2 เรื่องเพ่ือทราบจากเขตสุขภาพที่ 12/การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากเขตสุขภาพที่ 12  

    1) การจัดสรรงบลงทุน และงบค่าเสื่อม 
   ๒) การจัดสรรก าลังคน มีแนวคิดว่าไม่ เกินขั้ นสูงในระดับเขตสุขภา พ  

ซ่ึงยังไม่มีหนังสือสั่งการ  โดย นพ.สสจ. สามารถด าเนินการจัดสรรในระดับจังหวัดได้ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  1.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕6๒  
มีรายละเอียดดังนี้  
    ๑) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์  จังหวัดพัทลุง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

๒) หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ( ๔ ราย) 
๒.๑) นายประภาส มากทอง ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 

ยา้ยมาด ารงต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
       ๒.๒) นายบรมัตถ์พงษ์ หลเยี่ยม ต าเหน่งนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ

พิเศษ ส านักพาณิชย์จังหวัดตาก 
  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดพัทลุง 
       ๒.๓) นายสมใจ ขาวพลศรี  ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

โครงการก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่ส านักก่อสร้างทางที่ ๑ 



-๔- 
  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ แขวงทางหลวงพัทลุง

(ผู้อ านวยการระดับต้น) 
       ๒.๔) นายธนิต แท่นปาน ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการ ผู้อ านวยการวิทยาลัย
การอาชีพควนขนุน 
  ๓) การติดตามผลการเบิกจ่าย  ส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินงาน ซ่ึงกันไว้เบิก
เหลื่อมปี การด าเนินการติดตามเป็นรายหน่วยงาน โดยละเอียดทุกรอบ 
      ๔) ศูนย์ด ารงธรรมมีเรื่องร้องเรียน  ๒๐ เรื่อง ยุติเรื่องจ านวน ๖ เรื่อง  
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑๔ เรื่อง  

๕) ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เร่งรัดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร   
รณรงค์ช่วงปีใหม่ มีจ านวนผู้เสียชีวิต ๑๔ ราย   

๖) การท าความดีด้วยหัวใจ  เพ่ิมหน่วยงานภูมิภาค  เพ่ิมตัวชี้วัด เก่ียวกับ  
ขยะมูลฝอย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือ ขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวด้วย  
    ๗) การออกหน่วยผู้ว่าพบประชาชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562   
ณ โรงเรียนวัดปากสระ ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่พึงพอใจ ด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ ๓๐ 
    ๘) ตามโครงการ " หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " 
หรือ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 เพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ือ
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  โดยก าหนดการในการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ออก
ปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ ในวันที่  ๙  มกราคม  
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ หมู่ที่ ๕ ต าบลฝาละมี อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
    ๙) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร  ขอความมือทุกหน่วยงาน 
ขับเคลื่อนทุกพ้ืนที่ด้วยในสร้าง ชุมชนคุณธรรม 
   ประธาน   แนวทางการด าเนินงานในส่วน ของ สสจ.พัทลุง และ รพ.พัทลุง  โดยมี
การสร้างวัฒนธรรมคือ  วินัยการจราจร ขยะ การแต่งกาย และ การตรงต่อเวลา  (มีวินัย พอเพียง จิตอาสา) 
ขอให้ขับเคลื่อน ทุกหน่วยงานย่อย ส่งเสริม องค์กรคุณธรรม สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และขอให้ทุกหน่วยมี
การลงทะเบียนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ   
    ๑๐) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ สัญลักษณ์ พัทลุงเกมส์ คือ 
โลมาอิรวดี ชื่อโชคดี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑1/๒๕๖๒ 
  รับร องรา ยงา นการประชุม  ครั้งที่  ๑1/ ๒๕๖๒ วัน ศุกร์  ที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  

เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๑๑ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม 
กวป. :http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

    มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑1/๒๕๖๒    
 

 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งท่ี ๑1/๒๕๖๒ วันศุกร์ ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 24 
ธ.ค. 62) คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 1,๕9๕.๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๓๙๑.๙ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี โรคปอด
อักเสบ คิดเป็นอัตราป่วย ๓๑๓.๔ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี และไข้เลือดออก 
คิดเป็นอัตราป่วย ๓๐๗.๙ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี 

     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ 4 สัปดาห์  (1 ม.ค. 62 – 24 
ธ.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑๓๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัด
ใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๔๙.๐ ต่อประชากรแสนคน และไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๕.๔ ต่อประชากร
แสนคน   

 - จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการด าเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 1,616 ราย อัตราป่วย 
307.9 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 0.06 ผู้ป่วยสะสม (24 พ.ย. 62 – 24 
ธ.ค. 62) จ านวน 81 ราย อัตราป่วย 15.4 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median 
ย้อนหลัง ๕ ปี คือ อ าเภอตะโหมด อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอควนขนุน  จ าแนกตามวันพบผู้ป่วย 1 สัปดาห์
ย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2562 มีผู้ป่วยจ านวน ๙ ราย  ในส่วน 20 ล าดับอัตราป่วย
ไข้เลือดออก รายต าบล สะสมปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62) คือ ต าบลท่าแค, ต าบลต านาน , ต าบล
ปันแต, ต าบลปรางหมู่, ต าบลนาโหนด, ต าบลชัยบุรี, ต าบลพนมวังก์, ต าบลพญาขัน , ต าบลคลองใหญ่ , ต าบล
ตะโหมด, ต าบลแม่ขรี, ต าบลโตนดด้วน, ต าบลท่ามิหร า, ต าบลควนมะพร้าว, ต าบลป่าบอน, ต าบลคูหาสวรรค์ , 
ต าบลสมหวัง, ต าบลล าป า, ต าบลโคกชะงาย และต าบลนาขยาด 

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

อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
เล็กน้อย จ านวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.62 ถึง 24 ธ.ค.62) จ านวน 597 ราย อัตราป่วย 491.5 ต่อประชากร
แสนคน 
  อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 
24 ธ.ค. 62) จ านวน 281 ราย อัตราป่วย 332.8 ต่อประชากรแสนคน  
  อ าเภอเขาชัยสน อัตรา ป่วย  มีแนวโน้มลดลง และต่ า กว่า ค่า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 95 ราย อัตราป่วย 211.0 ต่อประชากรแสนคน   
 อ าเภอตะโหมด จ านวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และสูงกว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 169 ราย อัตราป่วย 539.5 
ต่อประชากรแสนคน  มุ้งเน้นการเฝ้าระวังต าบลแม่ขรี 
 อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 69 ราย อัตราป่วย 258.1 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วย
ตายร้อยละ 1.45  
  อ าเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 
24 ธ.ค. 62) จ านวน 116 ราย อัตราป่วย 242.5 ต่อประชากรแสนคน   
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  อ าเภอบางแก้ว อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 24 
ธ.ค. 62) จ านวน 38 ราย อัตราป่วย 142.6 ต่อประชากรแสนคน 
 อ าเภอปากพะยูน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 72 ราย อัตราป่วย 140.9 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 108 ราย อัตราป่วย 297.1 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และเท่ากับค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 42 ราย อัตราป่วย 233.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี เล็กน้อย  
(1 ม.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62) จ านวน 29 ราย อัตราป่วย 80.8 ต่อประชากรแสนคน  
  ในระดับจังหวัด ยังไม่ด าเนินการปิด EOC ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย ขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการลดค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  
 ประธาน  เน้นย้ า ความร่วมมือทุกภาคส่วน เฝ้าระวัง ในระยะ golden period  และน าข้อมูล 
เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินงาน สัปดาห์ละ ๒ วัน 
  นายบุญชู คงเรือง สอบถามเรื่องข้อมูลในผู้ป่วยไข้เลือดออก  
  มีประเด็นนิยามไข้เลือกออก ในการวินิจฉัยโรค หากเข้านิยามด้วยโร คไข้เลือดออก 
ขอให้ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือด ในพ้ืนที่เกิดโรค  เน้นย้ า ภายใน ๓ เดือน จะช่วยลดการเกิดโรค
ลง ในอีก ๓ เดือน 
        มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล   
 สถานการณ์ทุกหน่วยอยู่ในระดับ ปกติ  จากการประเมิน รายได้เกินดุลเป็นส่วนใหญ่ 

รายจ่ายไม่เกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
        มติท่ีประชุม รับทราบ 
 3.3 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for health)  
ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง@Phatthalung Season 2” มีจ านวน ๒,๐๓๒ คน  ขยายเวลา เป็นวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๓   กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน คือมุ่งเน้นการด าเนินงาน ๓ อ ๒ ส  ขอความร่วมมือ สสอ. ผอ.รพช. และ 
ผอ.รพ.สต. ในการส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวด้วย 
 ประธาน เน้นย้ าเรื่องอาหาร มีความคาดหวัง เป็นต้นแบบ ๓ อ ๒ ส 
         มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง     
      ไม่มี 
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
       ไม่มี 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
    ไม่มี   
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
     ๔.๔.๑ คกก.ความม่ันคง การเฝ้าระวังรักษาสถานที่ราชการ เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
ด้วย โดยเฉพาะ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  จ าเป็นต้องมีเวรยาม  และจัดต้ังกล้องวงจรปิด หากมีกรณีเหตุห้อง
ฉุกเฉิน   
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   ๔.๔.๒  การแก้ปัญหายาเสพติด เฉพาะพ้ืนที่ อ าเภอกงหรา ต าบลชะรัด 
เน้นย้ าการด าเนินงานตรวจผลิตภัณฑย์าสูบ 
        มติท่ีประชุม รับทราบ   
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี 
   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ไม่มี      
   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 4.7.๑ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักด์ิ  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง   
ประธาน จังหวัดพัทลุง มีความโดดเด่น และได้รับการยอมรับ ในการด าเนินงานดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.7.๒ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  โดยนายเจริญ  ปราบปรี 

น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การเตรียมความพร้อมในการอ านวยความสะดวก แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563  
 ประธาน  มุ้งเน้นการตรวจเยี่ยมแบบไม่เป็นทางการ  จ านวนการตายไม่เกิน  ๔ 
ราย ใน ๗ วันอันตราย  โดยการวัดการรอดตาย 
 การตรวจเยี่ยม อ าเภอศรีนครินทร์, อ าเภอเมืองพัทลุง, อ าเภอควนขนุน,  
อ าเภอกงหรา และอ าเภอตะโหมด ขอชื่นชมทุกหน่วยที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.7.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอ 

รายละเอียดดังนี้ 
  ๑) แจ้งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “พัทลุงเกมส์” 
ณ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่  ๒๑ – 31 มีนาคม ๒๕๖๔   
  มีการแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นคณะกรรมการ โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการออกหน่วยปฐมพยาบาล  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 2) รายละเอียดการออกนิเทศงานผสมผสาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบที่ ๑  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓) การแจ้งจัดสรรงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
เน้นย้ าด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยในปี ๖๔ เข้มงวดอย่างเคร่งครัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4) แนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓   
คณะที่ ๑ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
คณะที่ 2 ด้านระบบบริการ  เน้นย้ าตามหลักเกณฑ์เดิม  

                        ประธาน การด าเนินงานการให้บริการ ในกลุ่มผู้ป่วย intermediate care  ขอความ
ร่วมมือ ประธาน Service Plan  ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วย 



-๘- 
   แนวทางการด าเนินงานของโรงพยาบาล เขาชัยสน  ขอให้รายงานเป็นวาระสืบเนื่อง 
ในการประชุม กวป. ครั้งต่อไป  
   คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการ เพ่ิมเติม คือ  รพ.พัทลุง รพ.ปากพะยูน  
รพ.ควนขนุน และ รพ.สต.นาปะขอ 

คณะที่ ๓ ด้านการบริหาร 
คณะที่ ๔ โครงการพระราชด าริ 
คณะที่ ๕ ด้านนิติการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
5.1 การคัดเลือก คปสอ. เพ่ือรับการตรวจเยี่ยม ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี

ปกติ รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ คปสอ.ที่ได้รับการคัดเลือกรับการตรวจเยี่ยม ในการตรวจ

ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ฯ ดังนี้ 
รอบที่ ๑ คปสอ. กงหรา  
รอบที่ ๒ คปสอ. ศรีนครินทร์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

  ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน  ๆ
   ๖.๑ การด าเนินการจิตอาสาและการแพทย์สาธารณสุข ขอขอบคุณหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด้วย ขอความร่วมมือ การแต่งกาย และพฤติกรรมที่ เหมาะสม  
 ประธาน ขอขอบคุณท่านที่ช่วยกันท างานตลอดปี ๒๕๖๒ ในการกระท าความดี ขอให้ประสบแต่
ความสุข ยิ่งๆ  ขึ้นปี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓  
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๔ น. 
                               

                                
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


