
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง 
๑. นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๔. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
๕. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
๖. นายธีรยุทธ คงทองสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๗. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๘. นางสาววสี หวานแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๙. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   

๑๐. นายพิพัฒน์ มพิพัฒน์รัตนเสรี   ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลป่าบอน  

๑๑. นายโมทย์ ฝอยทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๒. นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต   
๑๓. นายกวิน  กลับคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๑๔. นายวิชัย สว่างวัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๕. นายสำราญ  ทองศรีชุม แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๖. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
๑๗. นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
๑๘. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
๑๙. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
๒๐. นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
๒๑. นายสมนึก จันทร์เหมือน    สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
๒๒. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
๒๓. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอำเภอควนขนุน  
๒๔. นายพิลือ เขียวแก้ว  รก. สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
๒๕. นายประสพ ตราชู   รก.สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
๒๖. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
๒๗. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๘. นายสมใจ หนูฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๙. นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓๐. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓๑. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๒. นางอารีย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 



-๒- 
๓๓. นางสุพร พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๔. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๕. นายนฤพงศ์ ภักดี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๖. นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี  หัวหน้ากล ุ ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๓๗ นายโชติ ช่วยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๘ นายเจริญ ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๙ นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๔๐ นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๔๑ นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑.  นายจรุง  บุญกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ติดราชการ 
๓. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 

จ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๔. นางสาวมณฑิรา  เกษรา   แทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐0 น.  

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

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด)   
"การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เพราะการยึดมั่นดังกล่าว จะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว  ในอันที่จะพากเพียร 
ปฏิบัติหน้าที่ ให้จนบรรลุผลสำเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหาย อันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่าง
แท้จริง" 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙  

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

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕) การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 

๕.๑ การมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
ปี ๒๕๖๒ (กรมควบคุมโรค) โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 



-๓- 
มีสถานประกอบการเป้าหมาย คือ สถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมถึง

วิสาหกิจชุมชนต่างๆ เกณฑ์การประเมิน/ระดับคะแนน ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีดังนี้ 
    ๑. ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด ระดับดี  ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐-๖๙  
    ๒. ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด ระดับดีเยี่ยม  ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐-๗๙     
    ๓. ประกาศนียบัตรระดับประเทศ ประเภทโล่เงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐-๘๙  
    ๔. ประกาศนียบัตรระดับประเทศ ประเภทโล่ทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

โดยมีสถานประกอบการ และหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ระดับประเทศ ประเภทโล่เงนิ  
       ๑. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสกุรพัทลุง) 
      ๒. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง) 
     ๒) ระดับจังหวัด ประเภทดีเยี่ยม 
       ๑. บริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด 
       ๒. สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
     ๓) หน่วยงานสาธารณสุขพี่เลี้ยงการดำเนนิงานโครงการ 
      ๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
      ๒. โรงพยาบาลพัทลุง 
      ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน   

๕.๒ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ต้นแบบในด้านต่างๆ  โดยกลุ่มงานส่งเสริม 
สุขภาพ  มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1) บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกาย  
  ๑. เป็นคนที่มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่อง  

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี   
  ๒. เป็นประชาชนทั่วไป หรือบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓. ไม่กำหนดอายุ  ไม่กำหนดเพศ 
๒) บุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
  ๑. เป็นคนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการออกกำลังกาย พฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง 

เหมาะสมอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี  
  ๒. ไม่ป่วยเป็นไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
  ๓. เป็นประชาชนทั่วไป หรือบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๔. ไม่กำหนดอายุ ไม่กำหนดเพศ 
๓) ผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ   
  ๑. เป็นคนที่มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
  ๒. เป็นคนที่มีส่วนในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน หรอืเป็นผู้นำหรือแกนนำใน

กิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชน ชุมชน หรือในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงอย่าง
ต่อเนื่อง มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี    

๓. ไม่กำหนดอายุ  ไม่กำหนดเพศ  
เพ่ือเป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างดังกล่าว ขอมอบเกยีรติบัตรตาม

รายชื่อดังต่อไปนี้  
  ๑) บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกาย 
   - นางสวาท รามทิพย์ 



-๔- 
  ๒) บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย 
   - นายสุพล ชุมพาท ี
  ๓) บุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
   - นายวัทธิกร วัจนขจรกุล  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 1.1.๑ ขอขอบคุณและขอชื ่นชมผู ้ที ่ได้รับประกาศนีบัตรทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตลอดจน ขอชื่นชมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ และเชิญ
ชวนร่วมออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพด้วย 

 1.1.๒ สถานการณ์โรคโควิด – 19   
 ๑.๑.๓ แจ้งการมารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด คือ นายวิชัย สว่างวัน 
     สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน คือ นายวสันติ์ ยังสังข ์
     สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว คือ สุชาติ ฉิมรักษ์ 
1.2 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕6๓ 

1.๒.๑ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
โดย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง 

๑.๒.๒ หวัหนส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่( ๑ ราย) 
๑) นายชัยยุทธ เขียวจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 
    ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒) หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อ่ืน (* เดินทางแล้ว) 

   ๓) นางสาวชนิดา ฆังคะจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
      ย้ายไปตำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 
๑.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓7.5๘  ลำดับ 7๔ ของ 

ประเทศ (ยังต่ำกว่าเป้าหมาย)  
   ๑.๒.๔ ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

      ๑) จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ๙๐ ครั้ง ลดลง ร้อยละ 2.๒๗ สาเหตมาจาก ขับรถเร็ว 
เมาไม่ขับ กลับรถกระทันหัน  

      ๒) จำนวนตาย ๑๐ คน   
      ๓) จำนวนผู้บาดเจ็บ ๖๘ คน  ลดลง ร้อยละ ๕๔.๙๗  
      ๔) ผลการกวดขันวินัยจราจร พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี ่ 

และไมร่ัดเข็มขัดนิรภัย  
๑.๒.๕ การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
๑.๒.๖ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านน้ำตก 

อำเภอป่าบอน   และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์  
 
 
 
 
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

  รับรองรายงานการประชุม ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที ่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั ้งแต่ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ ๑๑ หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. 
:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไข
ต่อไป  

    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖3    
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
   2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ 

     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 มกราคม 63 – 29 
มิถุนายน 63) คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๕๙9.๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
โรคปอดอักเสบ คิดเป็นอัตราป่วย ๑0๗.๗ ต่อประชากรแสนคน โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 7๕.๑  
ต่อประชากรแสนคน และไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๕๓.๐ ต่อประชากรแสนคน   

   ๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง 
 - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 มกราคม 2558 ถึง 29 มิถุนายน 2563) จำนวน 
๖๔ ราย อัตราป่วย ๑๒.๑๙ ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัด คือ 
อำเภอป่าบอน, อำเภอเมืองพัทลุง, อำเภอกงหรา และเขาชัยสน ผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ (1 – 29 มิ.ย.
63) จำนวน 45 ราย อัตราป่วย 8.6 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วง
อายุ ๕ - 9 ปี,ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี  

 อำเภอป ่าบอน อ ัตราป ่วยม ีแนวโน ้มส ูงข ึ ้น  และส ูงกว ่าค ่า Median ๕ ปี   
(1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 28 ราย อัตราป่วย 58.5 ต่อประชากรแสนคน 

 อำเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63 - 26 พ.ค.63) จำนวน 3 ราย อัตราป่วย 8.2 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงช ึ ้น และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี   
(1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 5.6 ต่อประชากรแสนคน  

อำ เภอ เขาช ั ยสน  อ ั ต ร าป ่ ว ย  มี ค ่ า ค งที่  และต ่ ำ กว ่ า ค ่ า  Median ๕ ปี   
(1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 12 ราย อัตราป่วย 26.7 ต่อประชากรแสนคน   

อำ เภอศร ี บ ร รพต  อ ั ต ร าป ่ ว ยมี ค ่ า ค งที่  และต ่ ำ กว ่ า ค ่ า  Median ๕ ปี   
(1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 4 ราย อัตราป่วย 22.3 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 111 ราย อัตราป่วย 91.6 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอบางแก้ว อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 11 ราย อัตราป่วย 41.4 ต่อประชากรแสนคน 



-๖- 
 อำเภอปากพะยูน อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.

63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 8 ราย อัตราป่วย 15.6 ต่อประชากรแสนคน 
อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า  

Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63- 29 มิ.ย.63) จำนวน 37 ราย อัตราป่วย 118.0 
ต่อประชากรแสนคน    
 อำเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้ม เพิ ่มขึ ้น และสูงกว่าค่า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 48 ราย อัตราป่วย 56.9 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค.63 - 29 มิ.ย.63) จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 37.3 ต่อประชากรแสนคน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล   
 ภาพรวมอยู่ระดับดับ ๐ ในส่วน รพ.ควนขนุน อยู่ในระดับ ๑  สัดส่วนผู้ป่วยใน  

มีแนวโน้มลดลง อัตราการชดเชยค่าบริการตามน้ำหนักสัมพัทธ์ หรือ AdjRW มีแนวโน้มลดลง 
  การจัดสรร ค่า CF กำลังดำเนินการจัดสรร 
       มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รอบท่ี ๒ จังหวัดพัทลุง เขตสุขภาพท่ี 12 ในวันที่ ๙-10 กรกฎาคม ๒๕๖๓    
  มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ ติดตามการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
มีข้อตกลง การดำเนินการงบค่าเสื่อม  

รายการครุภัณฑ์ : ก่อหนี้ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
รายการสิ่งก่อสร้าง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท : ก่อหนี้ และทำสัญญา ภายใน ๓๑

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
รายการสิ่งก่อสร้าง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท : ก่อหนี้ ทำสัญญา และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

ภายใน  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ข้อตกลงร่วม/แรงจูงใจ/การเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ นักจัดการ

งานทั่วไป และสาธารณสุขอำเภอ/ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ตามข้อตกลง เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

     ๑. เบิกจ่าย ได้ร้อยละ    ๒๕  ได้ ๐.๑ % 
     ๒. เบิกจ่าย ได้ร้อยละ    ๕๐  ได้ ๐.๒ % 
     ๓. เบิกจ่าย ได้ร้อยละ  ๑๐๐  ได้ ๐.๓ % 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๕ ความก้าวหน้า ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ 

- ตัวชี้วัด PA   
- ตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ พ.ค. ๖๓ 

   ประธาน ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการด้วย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 



-๗- 
๓.๖ สรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่  

(Mammogram) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๓ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๗ เร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ๒๖ มิ.ย. ๖๓   
ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง  โดยนางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ รพ.พัทลุง แจ้งรายดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ขอความร่วมมือ ผอ.รพช.และ สสอ.  
ทุกท่าน ในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โดยมีการประชุมและลงพื้นที่  ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป  
   ๔.๑.๒ การตรวจมะเร็งปากมดลูก กำลังดำเนินรถ Mobile  หากมีหน่วยบริการ 
ที่ไหนสนใจ ให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง 
   ๔.๑.๓ การยืมยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในปีต่อไปโรงพยาบาลชุมชนมีการบริหาร
จัดการในส่วนของ รพช. เอง 
        มติที่ประชุม รับทราบ 
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
      ไม่มี 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
     ไม่มี   
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ    
     ๑. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมของโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง ขอความ
ร่วมมือส่งภาพถ่ายกิจกรรมด้วย  
   ๒. แจ้งแผนการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา : covid – 19  
        มติที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน  
     ไม่มี 
   ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
    ไม่มี 

   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
4.7.๑ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู นำเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



-๘- 
  4.7.๒ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ นำเสนอ 

รายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “ก้าวท้าใจ Season 2  
ต้านภัย covid - 19”   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๒) โครงการวิวาห์สร้างชาติ รักเตรียมพร้อมเพ่ือครอบครัวคุณภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓) ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพิเคชั่น 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) การจัดทำสัญญารับเงินเพ่ิมพิเศษ   

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.๔ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์ ชูแก้ว นำเสนอ 

รายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.5 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ดร.นฤพงศ์ ภักดี นำเสนอ รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) การบริการทันตกรรมในระยะผ่อนคลาย COVID-19 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒1 น. 
                               

                                 
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


