
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
   1. นายไพศาล  เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

2. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)และ รก. 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 

3. นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายวุฒิชัย  ดิลกธราดล แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
5. นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
6. นายสุพล  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
8. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
9. นายเจริญ  ปราบปรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

10. นายสุพจน์ อินทร์มณเฑียร แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
11. นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
12. นายราชัน คงชุม แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
13. นายกติิศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14. นางอาภรณ์ อรุณรัตน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
15. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
18. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
19. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
20. นางพจนา มิตรเปรียญ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
21. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
22. นายวิชัย สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
23. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและ รก.ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลป่าบอน 
24. นายโมทย์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
25. นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
26. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
27. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
28. นายชาคริต ดำชื่น รก.สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
29. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
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ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 

30. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
31. นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน ์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 
32. นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
33. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
34. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
35. นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
36. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์  
37. นายอำพล  แก้วเกื้อ สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
38. นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
39. นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 
3. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
4. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง ติดราชการ 
๕. นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

ก่อนวาระการประชุม 
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสำเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและ

หน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และ
ด้วยความมีสติ ยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ทำปราศจากโทษ
เสียหายและบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน” 
     พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑   

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H โดยกลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
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5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     

5.1 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 

๑. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
                  นายมณเฑียร รัตนตรัง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อำเภอป่าบอน 

๒. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
                   นางสมจิต รัตโนภาส ตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอปากพะยูน 

๓. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   
                  นางกุลฤด ีคุ่มเค่ียม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อำเภอตะโหมด   
ประธาน ขอขอบคุณบุคคลต้นแบบและทีมงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพด้วย 
    5.2 การมอบเกียรติบัตรการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระดับเขตพ้ืนที่ ดีเด่น  
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  

โรงพยาบาลบางแก้ว ได้รับรางวัลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระดับเขตพ้ืนที่  
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ "ประเด็นความถูกต้องของการให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการของผู้ให้
รหัส" เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประธาน ขอขอบคุณ ผู้ทีเ่กี่ยวข้องที่มีความมุ่งมัน่ในการดำเนินงานดังกล่าว 
  ๕.๓ การมอบเกียรติบัตร บุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ตรวจตาผู้ป่วย หลังผ่าตัดต้อกระจกโครงการ
ผ่าตัดต้อกระจกประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ โรงพยาบาลเขาชัยสน   

โรงพยาบาลเขาชัยสน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือ 
แสดงว่านายแพทย์วันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 

ประธาน ขอขอบคุณ โรงพยาบาลพัทลุงและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  จงัหวัดพัทลุง  

๑.๑.๑  วันนี้เป็นวันสิ้นสุดการเสียภาษีขอให้ทุกท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเสียภาษี
ดังกล่าวด้วย 

๑.๑.๒  เดือนกันยายนเป็นเดือนที่สิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือ
เร่งรัดดำเนินการภายใน ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   
    1.2.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
    - เน้นยำ้การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณด้วย 
    - ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำบริการด้วย 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/2563  
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ  
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป  
 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่4/2563  
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย  

ประเทศอินเดีย พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนถงึ ๗๘,๐๐๐ กว่าราย 
ประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ทุกรายเดินทางจากต่างประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
2) โรคตดิต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓  
- โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.63) 

คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๘๒๗.1 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ  
คิดเป็นอัตราป่วย 104.7 ต่อประชากรแสนคน ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๘๖.๓ ต่อประชากรแสนคน และ
โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 8๐.๖ ต่อประชากรแสนคน  

๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม 

ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63 - 28 ส.ค.63) จำนวน 1๔๙ ราย อัตราป่วย ๒๘.๓๘  
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัด คือ อำเภอเขาชัยสน, อำเภอตะโหมด 
อำเภอศรีบรรพต, อำเภอศรีนครินทร์,และอำเภอเมืองพัทลุง ผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ (1 – 28 ส.ค.63) 
จำนวน 50 ราย อัตราป่วย 9.5 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ 
– ๑๔ ปี ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และช่วงอายุ ๕ - 9 ปี 

อำเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่า Median ๕ (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.
63) จำนวน 37 ราย อัตราป่วย 82.3 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.63) จำนวน 18 ราย อัตราป่วย 100.2 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอศรีบรรพต อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.
63) จำนวน 9 ราย อัตราป่วย 50.1 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 28 
ส.ค.63) จำนวน 27 ราย อัตราป่วย 100.7 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.63) จำนวน 137 ราย อัตราป่วย 113.0 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอบางแก้ว อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.63) จำนวน 21 ราย อัตราป่วย 79.1 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.63) 
จำนวน 50 ราย อัตราป่วย 104.4 ต่อประชากรแสนคน  



-๕- 
อำเภอปากพะยูน อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 28 

ส.ค.63) จำนวน 19 ราย อัตราป่วย 37.1 ต่อประชากรแสนคน  
อำเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.

63) จำนวน 68 ราย อัตราป่วย 80.6 ต่อประชากรแสนคน  
อำเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  

ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63- 28 ส.ค.63) จำนวน 13 ราย อัตราป่วย 35.7 ต่อประชากรแสนคน  
อำเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มคงท่ี และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 28 

ส.ค.63) จำนวน 6 ราย อัตราป่วย 16.7 ต่อประชากรแสนคน  
มติทีป่ระชุม รับทราบ  

3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
มติที่ประชุม รับทราบ  

  3.๓ เร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ส.ค. 2563   
ประธาน ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย หากมีงบประมาณเหลือจ่าย 

ขอให้จัดทำหนังสือแจ้งคืน  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
   ไม่มี 
 

          4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
   ไม่มี 
     

          ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   
 

   ไม่มี 
 

 ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
  ๔.๔.๑. การย้ายข้าราชการภายในจังหวัดพัทลุง นำเสนอโดยนางสุพร พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 

 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
   ไม่มี 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   
สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง   

ประธาน ขอให้ติดตามหน่วยงานที่ยังไม่มีการดำเนินงานเบิกจ่าย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 



-๖- 
4.7.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์  

       1) นำเสนอความก้าวหน้า ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ และตัวชี้วัด PA   
ประธานขอให้ ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับกลุ่มงานทีเ่กี่ยวข้องทบทวนและติดตาม ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500กรัม 
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I Stroke : I 60 -I69 ) 
3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke : I Hemorrhagic 

Stroke : I Hemorrhagic Stroke : I Hemorrhagic Stroke : I Hemorrhagic Stroke : IHemorrhagic 
Stroke : I Hemorrhagic Stroke : I60 -I62 ) 
   4. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   5. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลงจากปีปฏิทิน 2561   
   6. เพิ่ม CMI ใน รพ. ระดับ A-F2  
  ๗. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
  ๘. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ (รอประการเมินจากเขต และปรึกษาหารือ
ของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

๒) ผลการประเมินผลตำบลสุขภาวะ ปี 2563 (ณ สิงหาคม 2563)  
ประธาน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องบัณทึกข้อมูล ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
๓) ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด 

เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง  
 ประธาน ขอให้ผู้เกีย่วข้องเร่งรัดตรวจสอบข้อมูลโดยเร่งด่วน และประสานงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
สาธารณสุข โดยจะขอติดตามดำเนินการให้เสร็จ มอบหมายนายสมใจ หนูฤทธิ์ เร่งรัดติดตามด้วย และกำหนด
เป็นวาะสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๖ น.   
 

                    

                                                
 

 

(นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


