
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง 
๑. นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒.   นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๕. นางสาววสี หวานแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๖. นายสมัคร บัวบาน แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๗. นางกชพรรณ  กาฬพันลึก แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๘. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลป่าบอน  
๙. นายโมทย์ ฝอยทอง    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 

๑๐. นายสงกรานต์  เกลี้ยงแก้ว  รก. สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
๑๑. นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
๑๒. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
๑๓. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
๑๔. นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
๑๕. นายภชภณ เมืองแก้ว    รก. สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
๑๖. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
๑๗. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอำเภอควนขนุน  
๑๘. นายพิลือ เขียวแก้ว  รก. สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
๑๙. นายบุญชู  คงเรือง   สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
๒๐. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
๒๑. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๒. นายสมใจ หนูฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๓. นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๔. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๕. นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๖. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๗. นางอารีย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๒๘. นางสุพร พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๒๙. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๐. นางจิตรา ปราบปรี แทน  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๑. นายโชติ ช่วยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 



-๒- 
๓๒. นายเจริญ ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๓. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๔. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๕. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๓๖. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑.  นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ 
๒. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ติดราชการ 
๓. นายจรุง  บุญกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๔. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ   

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นายกวิน  กลับคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา และ   
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 

ติดราชการ 

๗. นางสาววัชรียา ปาละกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต   ติดราชการ 
๘. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  

12.3.5  จ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๙. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง 
๑.  นายสัมพันธ์  ทองหนูนุ้ย        นักจัดการทั่วไปชำนาญการ 
2. นางจุรินทร์  เจริญผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๓. นายอรสา ยิ่วเหล็ก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒0 น.  
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

1) ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
2) อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย)   
“ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง เๆกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอก 

พูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้
หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533 

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
 
 



-๓- 
๕)  การมอบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๓  

มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑. นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์  
๒. นายสุพลชัย  คงเขียว  

ประธาน ขอขอบคุณบุคคลต้นแบบ การดำเนินการค้นหาบุคคลต้นแบบในระดับอำเภอ  
ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย และขอความร่วมมือทุกท่านเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1.1 สถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

1.2 เรื่องเพ่ือทราบ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
   1.2.๑ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕6๒  
มีรายละเอียดดังนี้  
    ๑)  หัวหน้าส่วนราชการที่ยา้ยมาดำรงตำแหน่งใหม่  

หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่  
๑) นายอภิชาต สาราบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง 
๒) นายชวพล อ่อนเรือง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
๓) นางกัญญาภัค เกษมสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง 
๔) นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดพัทลุง  

หัวหน้าส่วนที่ย้ายไป 
๑) นายประภาส รักษ์ศรีทอง เจ้าพนักงานที่ดินพัทลุง  

           ย้ายไปเป็นเจ้าพนักงานที่ดิน นครศรีธรรมราช 
๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 

เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ภาพรวม ร้อยละ  23 54 77 100 
รายจ่ายประจำ  28 58 80 100 
งบลงทุน  8 40 65 100 

การเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 63.80 ลำดับ 39 ของประเทศ (เป้าหมาย ร้อยละ 54) จังหวัดที่เบิก 
ได้ดี จะได้รับการจัดสรรเพิ่มในปีถัดไป  

๓) ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ธ.ค. 62 
จำนวนอุบัติเหตุ 107 ครั้ง เทียบกับเดือนก่อน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.9 มีผู้เสียชีวิตจำนวน  14 คน เท่ากับเดือน 
ที่แล้ว และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 100 คน มีจำนวนที่ลดลง จากเดิม 

4) ผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ทั้งหมด 57 เรื่อง ยุติเรื่อง 35 เรื่อง  
ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง ให้คำปรึกษา 31 เรื่อง ไม่มีเรื่องค้างของ สสจ.พัทลุง 
      ๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือธงชาติ ธงประจำรัชกาล 
ช่วยกันดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าปล่อยให้สีธงซีด   

๖) การขุดคลองไทย ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งกรรมการศึกษาแล้ว  
๗) วันที่ 1-2  ก.พ. 63 จังหวัดจัดงานถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจ บริเวณ  

ถนนสวนสาธารณะ (ช่วยทุกราษฎ์) 
๘) วันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63  สนง. พานิชย์จังหวัด จัดงานธงฟ้าราคา 



-๔- 
ประหยัด บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
          ๙) รมต. มาเยี่ยม จังหวัดพัทลุง  
      วันที่ 1- 2 ก.พ. 63 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  
เยี่ยมจังหวัดพัทลุง  
      วันที่ 10 ก.พ. 63  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 
ควบ รมว.พาณิชย์เยี่ยมจังหวัดพัทลุง 

๑๐) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง 
ประธาน ขอความร่วมพ้ืนที่ ที่มีการระบาด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 28 วัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑2/๒๕๖๒ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา 

๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน  เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. 
:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไข
ต่อไป  

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑2/๒๕๖๒    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑) สถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ระดับประเทศ มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน ๑๔ ราย ผู้ป่วย PUI จำนวน ๑๓๖ ราย 
ระดับภาคใต้ตอนล่าง ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน ๐ ราย ผู้ป่วย PUI จำนวน ๑ ราย 

๒) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 – 28 ม.ค. 63) 

คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๙๐.๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ  
คิดเป็นอัตราป่วย ๑๘.๓ ต่อประชากรแสนคน โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๓๑๓.๔ ต่อประชากรแสนคน 
และไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๑.๘ ต่อประชากรแสนคน   

   ๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง 
 - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 – 28 ม.ค. 62) จำนวน 62 ราย อัตราป่วย 11.8 
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี คือ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอ 
ป่าบอน และอำเภอตะโหมด จำแนกตามวันพบผู้ป่วย 1 สัปดาห์ย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 
2563 มีผู้ป่วยจำนวน ๑๓ ราย   

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

 
 



-๕- 
อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  

เล็กน้อย จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 - 28 ม.ค.63) จำนวน 36 ราย อัตราป่วย 29.7  ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 - 28 ม.ค. 
63) จำนวน 8 ราย อัตราป่วย 16.7 ต่อประชากรแสนคน 
 อำเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 – 28 
ม.ค. 63) จำนวน 3 ราย อัตราป่วย 11.2 ต่อประชากรแสนคน 
 อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 - 28 ม.ค. 63) จำนวน 4 ราย อัตราป่วย 12.8 ต่อประชากร
แสนคน    
 อำเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง ต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 - 28 ม.ค. 
63) จำนวน 7 ราย อัตราป่วย 8.3  ต่อประชากรแสนคน  
  อำเภอเขาชัยสน อัตราป่วย  มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี   
(1 - 28 ม.ค. 63) จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 4.5 ต่อประชากรแสนคน   
  อำเภอบางแก้ว อัตราป่วยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 - 28 ม.ค. 63) 
จำนวน 1 ราย อัตราป่วย 3.8 ต่อประชากรแสนคน 
 อำเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 - 28 ม.ค. 63) จำนวน 1 ราย อัตราป่วย 2.7 ต่อประชากรแสนคน 
 อำเภอปากพะยูน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 – 28 
ม.ค. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอศรีบรรพต อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 – 28 
ม.ค. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภ อป่ าพ ะยอม  อัต ราป่ วย  มี แน วโน้ ม ลดลง ต่ ำกว่ าค่ า  Median ๕  ปี    
(1 – 28 ม.ค. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล   
 สถานการณ์ทุกหน่วยอยู่ในระดับ ปกติ  จากการประเมิน รายได้เกินดุลเป็นส่วนใหญ่ 

รายจ่ายไม่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ประธาน ขอความร่วมมือ หน่วยบริการที่มีวิกฤต รพ.ควนขนุน, รพ.เขาชัยสน และ  

รพ.ป่าพะยอม 
        มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.3 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for health)  
ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง@Phatthalung Season 2” มีจำนวน ๒,๐๓๒ คน  ขยายเวลา เป็นวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๓   กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน คือมุ่งเน้นการดำเนินงาน ๓ อ ๒ ส  ขอความร่วมมือ สสอ. ผอ.รพช. และ 
ผอ.รพ.สต. ในการส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวด้วย 
 ประธาน เน้นย้ำเรื่องอาหาร มีความคาดหวัง เป็นต้นแบบ ๓ อ ๒ ส 
         มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



-๖- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง     
    นายธีรยุทธ คงทองสังข์นำเสนอในที่ประชุมดังนี้ 

๑) ในกรณีส่งต่อผู้ป่วย กรณี  ผู้ป่วยตั้งครรภ์  ที่มีการส่งต่อโรงพยาบาลพัทลุง   
ขอความร่วมสื่อสารให้เป็นเรื่องเพ่ือการรักษาที่มีความซับซ้อนโดยแพทย์เฉพาะทาง  
   ๒) การเตรียมความพร้อมห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลพัทลุง ในกรณีมีผู้ป่วยโรค
ปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือมีการส่งต่อ 
         มติที่ประชุม รับทราบ 
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
       ไม่มี 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
    ไม่มี   
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ    
      ไม่มี   
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี 
   ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

 4.6.1  กิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบาย  โดย คปสอ. กงหรา  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 4.7.๑ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู นำเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง   
    ประธาน มอบหมายให้นำเสนอ การดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ให้บริการ ตามมาตรา 50(5)  ต่อที่ประชุม กวป. ในเดือน
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ นำเสนอ 

รายละเอียดดังนี้ 
  ๑) กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นางสุพร พรหมมาศ  นำเสนอ 

รายละเอียดดังนี้ 
  ๑) แจ้งผลการพิจารณาโยกย้ายภายในจังหวัดพัทลุง รอบที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



-๗- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

  ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑  นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอตะโหมด หารือเป็นข้อสังเกต เรื่องการจัด
กิจกรรม ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง@Phatthalung Season 2” 
 ประธาน รับฟังข้อสังเกต ฝากขอโทษผู้เกี่ยวข้องด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๓ น. 
                               

                                
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


