
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ ๗/2563 วันพุธ ที่ 3๐ กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
   1. นายไพศาล  เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

2. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
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. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
13. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14. นางวาสนา ขวัญสกุล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
15. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
18. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
19. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
20. นางกวิน กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
21. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
22. นายวิชัย สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
23. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและ รก.ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลป่าบอน 
24. นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
25. นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
26. นายทรงเกียรติ พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
27. นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
28. นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์ รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
29. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
30. นายชาคริต ดำชื่น รก.สาธารณสุขอำเภอกงหรา 



-๒- 
ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 

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

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 
3. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
4. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

ก่อนวาระการประชุม  
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน

เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิต
รุ่งเรืองแน่ๆ" 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2523 ณ โรงเรียน
จิตรลดา  

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

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     

5.1 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2563 



-๓- 
๑. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  

                  นางสาวกนกวรรณ พรหมมี ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)       
๒. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

                   นางกัญญา อัศวสุดสาคร  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พัทลุง 
๓. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   

                  นางพวงศรี ควรกิจ  ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ อดีตครู โรงเรียนสตรีพัทลุง         

5.2 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการประเมิน
รับรองการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ(DPAC Quality) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

    ผลการประมินรับรอง ระดับดีมาก 
         ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ                สังกัด สสอ.เมืองพัทลุง 
          ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน           สังกัด สสอ.ป่าพะยอม 
           ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย         สังกัด สสอ.ป่าพะยอม 
           ๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ       สังกัด สสอ.ป่าพะยอม 
          ๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินธุ์           สังกัด สสอ.ศรีนครินทร์ 
           6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา            สังกัด สสอ.เขาชัยสน 
           7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด          สังกัด สสอ.เขาชัยสน 
           8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมจองถนน   สังกัด สสอ.เขาชัยสน 
           9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้        สังกัด สสอ.เขาชัยสน    
           10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยา           สังกัด สสอ.เขาชัยสน 

11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม     สังกัด สสอ.เขาชัยสน 
           12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานช้าง         สังกัด สสอ.เขาชัยสน 
    ผลการประเมินรับรอง  ระดับดีเยี่ยม 
           ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย         สังกัด สสอ.เขาชัยสน 
           ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสนายขัน       สังกัด สสอ.เขาชัยสน 

 ๕.๓ การมอบเกียรติบัตร และเชิดชูเกียรติ แก่ตำบลที่ผ่านการประเมินฯ เป็นตำบล
อนามัยการเจริญพันธุ์ดีเด่น และผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็น
แหล่งเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการเยี่ยมประเมินตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ 
 ๑. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน  
 ๒. ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ 
 ๓. ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง 
 ๔. ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม 
 ๕. ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา 
 ๖. ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ 
 
 
 
 



-๔- 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นแหล่งเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ 
ระดับดีเด่น 

๑. เทศบาลตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง 
ระดับดีมาก 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม 
 ๒. เทศบาลตำบลโคกม่วง ตำบลเขาชัยสน 
 ๓. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ตำบลกงหรา 
 ๔. เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ 
5.๓ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค และ

โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง  ปี ๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ตาม
รายชื่อและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติคุณ 
ปี ๒๕๖๑ 
 ๑. โล่เกียรติคุณ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  ชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๑   

ได้แก่โรงเรียนวัดร่มเมือง ตำบลอ่างทอง  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
 ๒. โล่เกียรติคุณ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง  

ปี ๒๕๖๑  ได้แก่ บ้านป่ายูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
ปี ๒๕๖๒  
 ๑. โล่เกียรติคุณ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ   ชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๒  

ได้แก่โรงเรียนบ้านขันตำบลชุมพล  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
 ๒. โล่เกียรติคุณ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง  

ปี ๒๕๖๒  ได้แก่ บ้านขอยม้า หมู่ที่ ๘ ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มีดังนี้ 
 ๑. เกียรติบัตร  รองชนะเลิศอันดับ ๒ เขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้แก่โรงเรียนบ้านขัน   

ตำบลชุมพล  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 
 ๒. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย โรงเรียนต้นแบบการสร้างสุขบัญญัติแห่ งชาติ    

เขตสุขภาพท่ี ๑๒  ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางขาคีม ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   
 ๓. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 

เขตสุขภาพท่ี ๑๒ ได้แก่ ได้แก่หมู่ที่ ๖ บ้านยางขาคีม ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๔. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมลดโรคเขตสุขภาพที่ ๑๒   ได้แก่ ได้แก่  บ้านข่อยม้า หมู่ที่ ๘ ตำบลควนขนุน  อำเภอควน
ขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 ๕. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๒    
ได้แก่   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก  ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

ประธาน : ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำงานในทุกมิติ ขอชื่นชมและขอบคุณทุกท่านด้วย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



-๕- 
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   
    1.2.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
    - การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ประจำปี  เบิ กจ่ ายได้  ร้อยละ 70.22 ลำดับ  68  
ของประเทศ 
    - สถานการณ์ทางการเงินของจังหวัดพัทลุง เป็นการวิเคาะห์การขยายตัว และหดตัว 
ด้านตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบรายได้ของประชาชนจังหวัดพัทลุง 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563  
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  6/2563 วันจันทร์ ที่  31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา  
13.๓0 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ  
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป  
 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2563  
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19  ทัว่โลก ประมาณ ๓๕ ล้านคน ประเทศอินเดีย 

พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนถึง ๗๙,๐๐๐ กวา่ราย สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ทุกราย
เดินทางจากต่างประเทศ จังหวัดพัทลุงไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓  
- โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 มกราคม– 29 กันยายน 63)

คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๙๓๘.๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ  
คิดเป็นอัตราป่วย 1๕7.๔ ต่อประชากรแสนคน ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๙๓.๐ ต่อประชากรแสนคน และ
โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 8๒.๓ ต่อประชากรแสนคน  

๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม 

ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63 – 2๒ ก.ย.63) จำนวน 1๖๓ ราย อัตราป่วย ๓๑.๐๕  
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัด คืออำเภอกงหรา, อำเภอศรีนครินทร์, 
อำเภอตะโหมด,และอำเภอศรีบรรพต,  ผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ (1 – 29 ก.ย.63) จำนวน 27 ราย อัตรา
ป่วย 5.2 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี ช่วงอายุ  
๑๕ – ๒๔ ปี และช่วงอายุ ๕ - 9 ปี 

อำเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63- 29 ก.ย. 63) จำนวน 22 ราย อัตราป่วย 60.3 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 29 
ก.ย. 63) จำนวน 30 ราย อัตราป่วย 111.9 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63- 29 ก.ย.63) จำนวน 59 ราย อัตราป่วย 188.2 ต่อประชากรแสนคน 



-๖- 
อำเภอศรีบรรพต อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ (1 ม.ค.63- 29 ก.ย.

63) จำนวน 19 ราย อัตราป่วย 105.7 ต่อประชากรแสนคน 
อำเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่า Median ๕ (1 ม.ค.63- 29 ก.ย.

63) จำนวน 37 ราย อัตราป่วย 82.3 ต่อประชากรแสนคน  
อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  

จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63- 29 ก.ย. 63) จำนวน 142 ราย อัตราป่วย 117.2 ต่อประชากรแสนคน 
อำเภอบางแก้ว อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  

จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63- 29 ก.ย.63) จำนวน 23 ราย อัตราป่วย 86.6 ต่อประชากรแสนคน 
อำเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 29 ก.ย.  

63) จำนวน 52 ราย อัตราป่วย 108.6 ต่อประชากรแสนคน  
อำเภอปากพะยูน อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 29 

ก.ย.63) จำนวน 22 ราย อัตราป่วย 43.0 ต่อประชากรแสนคน  
อำเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 29 ก.ย. 

63) จำนวน 75 ราย อัตราป่วย 88.9 ต่อประชากรแสนคน  
11อำเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มคงท่ี และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63- 29 

ก.ย.63) จำนวน 7 ราย อัตราป่วย 19.4 ต่อประชากรแสนคน  
ประธาน ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
แนวโน้มเกิดวิกฤตของโรงพยาบาล คือ รพ.ควนขนุน อยู่ในระดับ ๒ รพ.ปากพะยูน อยู่ระดับ ๓ 

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 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
   ไม่มี  
 ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 

 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
   ไม่มี 
 
 



-๗- 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   
สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง   

ประธาน ขอให้ติดตามหน่วยงานที่ยังไม่มีการดำเนินงานเบิกจ่าย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.7.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์  
        1) สรุปผลการประเมิน ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ และตัวชี้วัด PA   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
    ๒) สรุปผลการประเมินผลตำบลสุขภาวะ ปี 2563 (ณ สิงหาคม 2563) 
อำเภอศรีบรรพต และ อำเภอกงหรา เสนอแนะให้ดำเนินการในรูปแบบของงานวิจัย ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
    ๓) สรุปตัวชี้วัดนิเทศผสมผสาน ปี 2563(MOU) รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 
ส.ค. 63) สสจ.พัทลุง   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
    ๔) ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด 
เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง   
 ประธาน เร่งรัดให้ติดตามเป็นวาระสืบเนื่องการประชุมครั้งต่อไป  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.๓ กลุ่มงานบริหารทรัพยกรบุคคล โดยนางสุพร  หรหมมาศ  
        1) แผนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯและลูกจ้างประจำ  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
   นายสมใจ หนูฤทธิ์ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา และทีมงาน ในการสนับสนุนการ
วิ่ง Ultra Trail Thailand Series01 Phatthalung  ในวันที่ 26 - 27 ก.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
  นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์  แจ้งแนวทางการให้บริการทันตกรรมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
  ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ส่งผลต่อทุกหน่วยบริการใน
การจัดบริการสุขภาพช่องปากโดยตรง  และในเดือนตุลาคมของทุกปี  เป็นวันสำคัญของงานทันตสาธารณสุข   
คือ “21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” ซ่ึงในทุกปีจะมีการระดมทรัพยากรและบุคลากรในการจัดบริการ
ทันตเคลื่อนที่ในพ้ืนที่รณรงค์วันทันตสาธารณสุข จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ในปีนี้มีจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนการจัดบริการ โดยให้เน้นการจัดบริการดังนี้ 
  1.1 จัดบริการสุขภาพช่องปากในทุกสถานบริการของรัฐ โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 21 ตุลาคม 
2563 และสำหรับการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการทันตกรรมของทุกหน่วยบริการ คิดว่าขณะนี้มี
การปรับสิ่งแวดล้อมในด้านความปลอดภัยของระบบอากาศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมา  
กองแผน กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแผนผังของการปรับระบบอากาศให้ปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการ 
และผู้รับบริการ ซึ่งหน่วยบริการที่ไม่ดีมีการจัดทำแผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไว้ ในเบื้องต้นหากมีการปรับปรุง
คุณภาพอากาศ โดยการใช้ high power suction, เครื่องฟอกอากาศ ร่วมกับมีการระบายอากาศโดยพัดลม
ระบายหรือเปิดหน้าต่างก็พอที่จะป้องกันได้ระดับหนึ่ง และในปีงบประมาณ 2564 คงจะได้ทำแผนการปรับปรุง
อากาศให้มีระบบหมุนเวียน ตามข้อเสนอแนะของกองแผน กระทรวงสาธารณสุขต่อไป  



-๘- 
  1.2 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักทันตสาธารณสุข สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. ได้มีการรณรงค์สร้างกระแส “แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” ซึ่งจะสื่อถึงการผุพัง
ของพฤติกรรมสุขภาพของเด็กท่ีไม่ได้เฉพาะช่องปากอย่างเดียวจะรวมถึงสุขภาพโดยรวมของเด็ก โดยแคมเปญนี้
จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุกให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกและมีการสร้ าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่ลูก โดยในวงกว้าง(Air war) จะมีการสื่อสารผ่านสื่อ ทีวี และสื่อออนไลน์     
ส่วนกิจกรรมในพ้ืนที่  หรือ ground war กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ. พัทลุง จะมีการสื่อสารต่อกับ
ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป จากประเด็นเด็กในจังหวัดพัทลุง มีสภาวะอ้วน เตี้ยนั้น  ส่วนหนึ่ง
ส่งผลจากเด็กมีฟันผุร่วมด้วย ซึ่งจากการนิเทศงานผสานในบางพ้ืนที่ (อ.ป่าพะยอม) เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่า
เด็กปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีสภาวะเตี้ย นั้น พบว่าพ้ืนที่นี้มีความชุกของฟันผุทั้งในเด็กเล็กและเด็ก
ประถมศึกษา  ซึ่งจากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า  เด็กที่มีฟันผุในช่องปากมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ซ่ี ส่งผลต่อ
ความสูงของเด็ก 1.5 เท่า ดังนั้นการให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กให้มีสุขภาพดี จนเป็น
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากและสุขภาพกายที่ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  นายธีรยุทธ คงทองสังข์ ขอทราบแนวทางการการดำเนินงานโครงการนมโพรไบโอติกส์ ของ สสจ.
พัทลุง ที่ทำงานในเชิงงานวิจัยกับเด็กในเขตเทศบาลนั้น  ใช้งบ PP ของเทศบาลเมืองพัทลุง ค่อนข้างสูง น่าจะ
นำไปใช้อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้ และหากต้องรับประทานใช้เวลานานเท่าไร   

 นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้   
 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของเทศบาลเมืองพัทลุงและมีงานทันตกรรม รพ.พัทลุง และกลุ่ม

งานทันตสาธารณสุข สสจ.พัทลุง เป็นผู้ประสานองค์ความรู้และจัดระบบบริการสุขภาพ ช่องปากเฝ้าระวังร่วมกัน  
เป็นนโยบายของนายกเทศมนตรี และได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของโพรไบโอ-ติกส์ (เชื้อจุลินทรีย์ชนิดดี)ที่
สามารถป้ องกัน ฟันผุ ใน เด็ก เล็ ก ได้  จากเวที ประชุมวิชาการทันตสาธารณ สุขภาคใต้  ในปี  2561  
โดย ศ.ดร.ระวี  เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. มองเห็นเป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างสุขภาพช่อง
ปากของเด็กในเขตเทศบาล ที่มีฟันผุค่อนข้างสูงแทนการใช้นมที่เคยเสริมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุที่หยุดไปแล้ว 
โดยใช้ในเด็กปฐมวัยและเด็ก ป.1 (อายุ 2-7 ปี) ซึ่งเป็นวัยพ้ืนฐาน  โดยเบื้องต้นขอชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ดังต่อไปนี้  

๑. จุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic) คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอ  
จะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 ๒. จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพ่ือป้องกันฟันผุ เกิดจากการคัดเลือกสายพันธุ์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ใน
ประเทศไทย ดร.รวี เถียรไพศาลและคณะ ได้ศึกษาหาเชื้อที่เหมาะสมจากช่องปากของเด็กที่ปราศจากฟันผุ 
พบว่า แลคโตบาซิลลัส พาราเคซิอิ เอสดีวัน (Lactobacillus  paracasei SD1) สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของมิวแทนส์  สเตร็ปโตคอคไคได้ดี กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้ง  การกำจัดเชื้อก่อโรคหรือเชื้อ ที่ก่อให้เกิดฟัน ผุ 
ดังนี้ 

- เข้าจับกับเชื้อก่อโรคเพ่ือลดฤทธิ์ในการก่อโรค  
- แข่งขันกับเชื้อก่อโรคในการยึดเกาะกับพ้ืนผิวต่างๆ ในร่างกาย  
- แย่งอาหารหรือปัจจัยต่างๆ ที่เชื้อก่อโรคต้องใช้ ในการเจริญเติบโต  
- สร้างสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งในรูปแบบต่างๆ เช่น สารอนุมูลอิสระ (free radicals) แบคเทอริโอซิน  

กรดอินทรีย์ (organic acid) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) และสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด (acidic 
substance)  

- ยับยั้งการผลิตและการออกฤทธิ์ของสารพิษจากเชื้อก่อโรค 
  



-๙- 
- กระตุ้นและช่วยปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันทั้งที่มีมาแต่กำเนิดและที่ได้มาภายหลัง เพ่ือให้ 

สามารถต่อต้านกับเชื้อ ก่อโรคได้ดีขึ้น 
- ผลลัพท์จากการศึกษาวิจัยพบการป้องกันฟันผุและการเกิดฟันผุใหม่ในเด็กเล็กที่มีฟันผุ 0-2 ซ่ี 

มีค่า odd ratio 5.25 เท่า เด็กฟันผุ  2-5 ซี่ค่า odd ratio 3.6 เท่า และเด็กที่มีฟันผุมากกว่า 6 ซี่ มีค่า  
odd ratio 2.7 เท่า และการเกิดฟันผุใหม่ในกลุ่มที่ได้รับโพรไบโอติกส์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 
(nuntiya et. Al,2018 ) 

กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการทำงานและระยะเวลาที่ควรได้รับ  
➢ กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม  คือเด็กปฐมวัยและเด็กที่ไม่สามารถแปรงฟันเองได้ดีและสามารถ 

เคี้ยวได้ สำหรับเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นเด็กใน ศพด. ในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อายุ  2-5 ปี  ใน 3 ศูนย์และ
เด็กใน รร.ในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  อายุ  5-7 ปี ใน 4 โรงเรียน  

➢ รูปแบบที่เหมาะสมคือ โพไบโอติกส์ที่อยู่ในรูปแบบนมอัดเม็ด  เด็กเคี้ยวง่าย การใส่เชื้อโพร 
ไบโอติกส์  1 เม็ด ใส่ 10,000 cfu)  เด็กต้องได้รับ 3 เม็ด (30,000 cfu) จึงสำเร็จได้  

➢ ระยะเวลาที่เหมาะสมควรได้รับ ทุกวันหรือไม่ควรต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3 วัน และควรได้รับ 
ต่อเนื่องหากหวังผลเพื่อป้องกันฟันผุและเชื้อมีการสร้างถิ่นฐานดี ควรได้รับ 1 ปี  การดำเนินการจะต้องควบคู่กับ
การแปรงฟันของเด็กและการควบคุมการบริโภคอาหารที่เสี่ยง 

➢ ความก้าวหน้าของโครงการ  :  มีการประชุมครูและผู้ปกครองทุกสถานศึกษา มีการตรวจ 
สุขภาพช่องปากเด็กเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และมีการให้เด็กกินทุกวันพร้อมกับมีการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงโดย
ผู้ปกครองและครู  เริ่มดำเนินการวันที่ 15-17 กรกฎาคม  2563 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา  3 เดือน  
(ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019)  มีการติดตามเป็นระยะ  และมีการวางแผนในการ
ประเมินผลเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้โพรไบโอติกส์กับศูนย์หรือโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียง รวมทั้ง
เปรียบเทียบช่วงเวลาที่ให้เด็กรับประทาน 

➢ ผลลัพธ์ เชิงปริมาณและคุณภาพ เด็กได้รับนมเกือบทุกคน ยกเว้นเด็กแพ้นมวัว เด็กดื่มนมจืดได้ 
ดีขึ้น  ไม่มีอาการข้างเคียง  ระบบขับถ่ายของเด็กดีขึ้น  รวมทั้งเด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน ปัญหา
อุปสรรคคือ โรงเรียนยังมีการขายอาหารหวาน ได้แก่ ไอศกรีม นมหวานหลากหลายรส และน้ำหวาน อาจทำให้
ความสำเร็จในโรงเรียนประถมศึกษาเกิดขึ้นได้ยาก และสำเร็จในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีครูสามารถควบคุม
สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการดูแลช่องปากตนเองแบบ selfcare เหมาะสมในยุค 
new normal ที่ไม่มีวัคซีนในการป้องกันฟันผุ  โดยมีการจัดการระดับเชื้อโรคเพ่ือป้องกันโรค ร่วมกับมาตรการ
ส่งเสริมป้องกันอ่ืนๆ อาทิ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์  การควบคุมการบริโภค และการได้รับฟลูออไรด์
วานิชเสริม  เป็นต้น  ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จั งหวัดสงขลา ได้เห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ควรต่อยอดโดยการนำไปใช้และพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งในภาคใต้มีการดำเนินการใน
เทศบาลอำเภอหาดใหญ่, เทศบาลตำบลพะตง จังหวัดสงขลา, เทศบาลเมืองพัทลุง, อบต.ชะมวง, อบต.พนมวังก์ 
และมีหลายพื้นท่ีให้ความสนใจในการดำเนินการ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  นายโชติ ช่วยเนียม แจ้งการดำเนินงานจัดทำแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 การติดตามงบการดำเนินงานงบกองทุนตำบล ในการจัดทำงบกองทุนตำบล ในกรณีขออนุมัติมายัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ในส่วนของโครงการที่มีกิจกรรมอบรม ประชุม และจัดงาน ขอให้ผ่านการ
เห็นชอบ จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมขน และ สาธารณสุขอำเภอ ด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 



-๑๐- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี  
   

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น.   
 

                    

                                                
 

 

(นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


