
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ ๘/2563 วันศุกร์ ที่ 3๐ ตุลาคม 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. นายไพฑูรย์ จิตไชยรกัษ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา

เสพติด 
10. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
11. นายนฤพงศ์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
12. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
13. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14. นางอารีย์ ชูแก้ว แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
15. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17. นายพนิิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
18. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
19. นางกวิน กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
20. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
21. นายวิชัย สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
22. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและ รก.ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลป่าบอน 
23. นายโมทย์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
24. นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
25. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
26. นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์ รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
27. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
28. นายไสว จันวนา แทน สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
29. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
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ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 

30. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
31. นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์ 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. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 
3. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
4. นายศราวุธ  สายสิงห์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง ติดราชการ 
๕. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ติดราชการ 
๖. นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นายวัทธิกร วัจนขจรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
2. นางกัญญา อัสวสุดสาคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

ก่อนวาระการประชุม  
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
“ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางลึกและกว้างประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ ถูกต้องด้วย

เหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรมประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติ กิจการงานให้สำเร็จผลตรงตาม
จุดหมายอีกประการหนึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน ผู้ปฏิบัติราชการโดยอาศัยปัจจัย 3 ส่วนนี้โดยครบถ้วน
สม่ำเสมอ จะประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งโรจน์ ทั้งจะทำให้ราชการและชาติบ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าไป
ได้ดว้ยความมั่นคงสวัสดี”" 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2535 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
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3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H โดยกลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 

5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๑) การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
- ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  

                  นางรสสุคนธ์  ศรีใส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านปลวกรอ้น    
                  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

- ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
                   นางสมหมาย   ศรีสุ วรรณ  ตำแหน่ งนั กวิ ช าการสาธารณ สุขชำนาญ การ  
    รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

- ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   
                 นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
   อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   

5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
1) การมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านป้องกันควบคุมวัณโรคบรรลุ        

ตามเป้าหมายนโยบายเร่งรัดที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือนางณัฐชญา รามจันทร์ หัวหน้างานเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และวัณโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

๒) การมอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ 
ประจำปี ๒๕๖๓ คือ นายเฉลิมชัย แป้นน้อย หัวหน้างานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

๕.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๑) มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG)  
ทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

2. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

3. ด้านองค์กร 
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
- กลุม่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 

5. กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานฯ 
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

6. ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance : OG) 
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- นางปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงส์ 
ประธาน ขอขอบคุณทุกท่าน ในการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานตามภารกิจ

ข้างต้น ขอให้ทุกท่านมุง่มัน่ในการดำเนินงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเขตสุขภาพท่ี 12 และระดับจังหวัด  
    1.2.๑ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการเขตสุขภาพที่ 12 ประจำเดือน ต.ค. 2563  

๑) การให้บริการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ในจังหวัดนำร่อง ของเขตสุขภาพที่ ๑๒ รอการ
พิจารณาหลักเกณฑ์อีกครั้งด้านบุคลากร ห้ามมีการจ้างเหมาในสายวิชาชีพ ห้ามนำเสนอขอเพ่ิมบุคลากรเกิน
กรอบ FTE ขัน้สูงในระดับอำเภอ 

๒) สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคโควิด 19  
เขตสุขภาพท่ี 12 (วันที่ 19 – 20 ต.ค.2563) 

1. เพิ่มจำนวนกล่องภารกิจ Quarantine และสุขภาพจิต ภายใต้กล่อง operation  
ตาม functional   

2. เพิ่ม competency ให้กับกล่องภารกิจต่างๆ ให้เข้าใจบทบาทภารกิจ 
3. มีการติดตามการสำรอง Logistic เป็นขั้นต่ำทุกพ้ืนที่ กรณีเร่งด่วน ต้องการ 

การสนับสนุนจากกระทรวง/กรมควบคุมโรค 
4. เตรียมพัฒนา CDCU  เพ่ิม 3 เท่า โดยกำหนดการ สคร. 12 สงขลาจะจัดประชุม 

ให้กับ จพต. จำนวน 77 อำเภอตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนธันวาคม 
2563 

5. เขตสุขภาพท่ี 12 วางแผนขยาย ระบบ Real time Dashboard ไปทุกจังหวัด  
ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 1 แห่ง (ยะลา) โดยจัดให้ทีม Dashboard อยู่ภายใต้ STAG.   

6. จัดให้มีคณะทำงานประเมินมาตรฐานสถานที่กักกันทุกจังหวัดโดยใช้แนวทางการ 
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค และกำหนดให้มีการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 
2563 

7. เสนอให้ส่วนกลาง ผลักดันให้หน่วยงานด้านความม่ันคง รับผิดชอบการจัดตั้ง  
Detention Center ในการกักกันแรงงานต่างด้าว 

8. สุ่มสำรวจการมีส่วนร่วมของ ปชช. ในการป้องกันโควิด 19 เป็นระยะๆ ในพ้ืนที่ทีมี่ 
ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น ศูนย์การค้า 

9. ประเมินระบบเฝ้าระวัง COVID – 19 (สสจ./สคร.) 
10. ขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เช่น ร้านขายยา อสม. 
11. Strengthen ระบบเฝ้าระวังใน ARI clinic ให้มีการเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วย 

ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
12. จัดทำ DCIR COVID - 19 ระดับเขต 

 ประธานมอบหมาย หัวกลุ่มงานควบคุมโรคทั่วไป ซักซ้อมแผนในลำดับต่อไป และในกรณีมีผู้ป่วยราย
ใหม่ เน้นย้ำการแจ้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และได้รับมอบให้ นพ.สสจ. ดำเนินการแจ้งข่าว  

นายสายัญ ศรีนาค แจ้งเรื่องการการดำเนินผู้รายใหม่ อาจมีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือการค้า
มนุษย ์โดยกักกันผู้ป่วยเป็นเวลา ๑๐ วัน   
 ประธาน ขอให้ สสอ.ป่าบอน และ ผอ.รพ.ป่าบอนดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/2563 วันพุธ ที่ 3๐ กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ ๑๐ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗/2563  
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19 ทัว่โลก ประมาณ ๔๕ ล้านคน ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนถึง ๗๙,๐๐๐ กว่าราย   สำหรบัประเทศไทย พบผู้ป่วย
รายใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๓ ราย ทุกรายเดินทางจากต่างประเทศ จังหวัดพัทลุงไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
 ประธานแจ้ง มีการเคลื่อนไหวเชิงสังคมมากข้ึน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สถานการณ์โรคในประเทศพม่า มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน ๑,๔๒๖ ราย และมีผู้ป่วยในพืน้ที่ ตรง 
ข้ามกองกำลังสุรสีห ์ในแต่ละรัฐคือ รัฐมอญ จำนวน ๖๑๘ ราย รัฐกระเหรี่ยง จำนวน ๒๔๑ ราย และ ภูมิภาค
ตะนาวศรี ๑๔๖ ราย  

มติที่ประชุม รับทราบ  
2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓  
- โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 มกราคม 63 – 27 ตุลาคม 

63) คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 1,029.1 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอด
อักเสบ คิดเป็นอัตราป่วย 169.๔ ต่อประชากรแสนคน ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๙7.6 ต่อประชากรแสน
คน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 84.2 ต่อประชากรแสนคน  

๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม 

ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63 – 27 ต.ค.63) จำนวน 1๗๐ ราย อัตราป่วย ๓๒.๓๘  
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม 4 สัปดาห์ คืออำเภอป่าบอน,
อำเภอตะโหมด, อำเภอกงหรา, และอำเภอเมืองพัทลุง  ผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ (1 – 27 ต.ค.63) 
จำนวน 21 ราย อัตราป่วย 4.0 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ  
๑๐ – ๑๔ ปี ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี  

อำเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และสูงกว่าคา่ Median ๕ ปีย้อนหลัง  
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63 - 27 ต.ค.63) จำนวน 58 ราย อัตราป่วย 121.1 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ (1 ม.ค.63- 27 ต.ค.
63) จำนวน 64 ราย อัตราป่วย 204.1 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 

อำเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ 1 ม.ค.63- 27 ต.ค. 63) 
จำนวน 23 ราย อัตราป่วย 63.1 ต่อประชากรแสนคน 

 ประธาน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง กันยายน, ตุลาคม และ
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



-๖- 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 291 ราย  

อัตราป่วย 55.46 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยตาย เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย 167 ราย  
หญิง 124 ราย) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.35 : 1 กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 279 ราย อัตราป่วย 
1,005. 19 ต่อประชากรแสนคน(ร้อยละ 95.9) กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 12 ราย อัตราป่วย 37.27   
ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 4.1) ซึ่ งผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จ.พัทลุง (1 ม.ค.63 - 27 ต.ค. 63)  
จำนวน 291 ราย อัตราป่วย 55.5 ต่อประชากรแสนคน 

มติที่ประชุม รบัทราบ  
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
แนวโน้มเกิดวิกฤตของโรงพยาบาล คือ รพ.ปากพะยูน อยู่ระดับ ๔ และ รพ.ควนขนุน อยู่ใน 

ระดับ ๒  
การดำเนินงาน Planfin ได้รับคำชื่นชมจากเขต มีการส่งข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๓ ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ ในจังหวัด  
เขตสุขภาพท่ี 12  

จังหวัดพัทลุง ผลการดำเนินงานการปรับปรุงข้อมูลประชากร Type Area 4,5 ของทุกอำเภอ 
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามหน่วยบันทึกข้อมูลในระบบ (HDC) เมื่อ 7 ส.ค. 63  พบว่า 
จำนวนประชากร Typearea 4,5  ที่หน่วยบริการบันทึก และจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในแฟ้ม Address 
เป็นจังหวัดตนเอง แต่ไม่ถูกขึ้นทะเบียน Typearea 1,3 จากหน่วยบริการใดๆ ในจังหวัด มีอยู่ถึง 61,๖๕๕ คน 
และจากผลงานที่ผ่านมา ณ วันที่ 26 ต.ค.63 มีหลายอำเภอมีผลงานการปรับปรุงข้อมูลมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้น 
เช่น อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน และอำเภอปากพะยูน สำหรับอำเภออ่ืน ๆ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วย
บริการได้มีการสำรวจข้อมูล  ตามผลการตรวจสอบฯ ได้นำเสนอในที่ประชุม ได้ปรับปรุงข้อมูลประชากรในระบบ
โปรแกรมการให้บริการของหน่วยบริการต่อไป ซึ่งท่าน นพ.สสจ.พัทลุง ได้ย้ำว่าการการปรับปรุงข้อมูลประชากร
ดังกล่าวจำเป็นต้องทำให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การตั้งเป้าหมายผลงาน การประเมินผลงานฯ  ตลอดถึงการจัดงบประมาณฯ ของหน่วย
บริการ  
 ประธาน เร่งรัดให้ติดตามมีกรณี ในอำเภอเดียวกัน สสอ. เป็นประธาน  กรณีข้ามอำเภอส่งข้อมูลมายัง
จังหวัด 

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 



-๗- 
 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
   ไมมี่ 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   
สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง   

ประธาน ขอให้ติดตามหน่วยงานที่ยังไม่มีการดำเนินงานเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑. การกำหนด คปสอ. เพ่ือรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการและนิเทศ
งานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  มติที่ประชุม  มีมติกำหนดให้ คปสอ.ป่าบอนรอบที ่๑ และ คปสอ.ป่าพะยอมรอบที่ ๒ 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ประธานเน้นย้ำเพิ่มเติม ประเด็นจากการซักประวัติ กรณีผู้ป่วยโควิด 19 มีการสื่อสารขอ้มูลทีค่าด
เคลื่อน ในการเข้ามาด้วยการหลบหนีเข้าเมือง หรือการค้ามนุษย์ ขอให้ผู้เกี่ยวสื่อสารข้อมูลอย่างระมัดระวัง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๖ น.   
 

                    

                                                
 

 

(นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


