
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ 10/2563 วันพุธ ที่ 3๐ ธันวาคม 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. นายเฉลิมชัย แป้นน้อย แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
9. นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

สุขภาพจิตและยาเสพติด 
10. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
11. นายนฤพงศ์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
12. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
13. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14. นางอารีย์ ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
15. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
18. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
19. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
20. นายกวิน กลับคุณ 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. นางสาวธัญญลักณ ์คงฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
28. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
29. นายชาคริต ดำชื่น รก. สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
30. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
31. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
32. นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 
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ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
33. นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
34. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
35. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
36. นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
37. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์  
38. นายอำพล  แก้วเกื้อ สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
39. นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๔๐. 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. นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒. นายวิชา สันติภาพถาวร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๓. นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

ก่อนวาระการประชุม  
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
“งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและ

สุขทุกข์ของประชาชนทุกคน. ข้าราชการผู ้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความ
รับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วย
ปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้น
และกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2550  
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2550 

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

พัฒนายทุธศาสตร์ฯ 
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5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 
 5.1 กลุ ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือก 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจและเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 จึงได้จัดมอบ
เงินรางวัล อสม.ดีเด่น รางวัลละ 1,500 บาท  

       ตามรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 
2564 ดังนี้ 

  สาขา ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เขตรับผิดชอบของ 
1. การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

นางสุจิน สงรักษ์ 74 ม.6 ต.ตำนาน  
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านโตร็ะ 
สสอ.เมืองพัทลุง 

2. การส่งเสริมสุขภาพ นางวาสนา หมานระเด็น 48 ม.8 ต.ทุ่งนารี  
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
สสอ.ป่าบอน 

3. สุขภาพจิตชุมชน นางหนูจิน คงเหล่ 136 ม.6 ต.โคกม่วง  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านท่าควาย 
สสอ.เขาชัยสน 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

นายประยุทธศักดิ์   
อินทองแก้ว 

43/4 ม.12 ต.ชุมพล  
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านขัน 
สสอ.ศรีนครินทร์ 

5. การบริการในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ 

นางอะมิด๊ะ  นิยมเดชา 83 ม. 5 ต.เกาะนางคำ  
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
สสอ.ปากพะยูน 

6. การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

นางนิธิยา คงพูล 
 

86/2 ม.9 ต.หารเทา  
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
สสอ.ปากพะยูน 

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายพยอม  ไชยณรงค์ 
 

115 ม. 2 ต.ลำสินธุ์      
อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านลำสินธุ ์
 สสอ.ศรีนครินทร์ 

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในชุมชน 

นางพัน สุทธิรักษ์ 
 

131 ม.11 ต.เกาะเต่า  
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
สสอ.ป่าพะยอม 

9. การจัดการสุขภาพชุมชน 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

นางสิริกานต์ ทิพย์เพ็ง 
 

6 ม.11 ต.ท่าแค  
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านปลวกร้อน 
สสอ.เมืองพัทลุง 

10. นมแม่ และอนามัยแม่และ
เด็ก 

นางลักขณารัตน์  
เศรษฐพงศ์ 

72 ม.7 ต.บ้านพร้าว  
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านบ่อทราย 
สสอ.ป่าพะยอม 

11. ทันตสุขภาพ นางจารึก อินทรเพชร 
 

181/1 ม.5 ต.ดอนทราย 
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

รพ.สต.บ้านโคกทราย 
สสอ.ปากพะยูน 

12. การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

นางอำพร สุวรรณ 
 

149 ม.8 ต.คลอง
ทรายขาว อ.กงหรา  
จ.พัทลุง 

รพช.กงหรา 
อำเภอกงหรา 

 ขอขอบคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 
2564 ทุกท่าน ขอให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดูแลตนเองและสุขภาพของประชาชน 
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5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ  

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  

                  นางกิ่งดาว บุญยะวันตัง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสะทัง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
                  นางอิงอร ทับสระ ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านควนเคี่ยม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   
                  นายอัษฎาวุธ  ศิร ิธร ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในนิคมฯ  
บ้านลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง   
 นายสุพล ชุมพาที แรงบันดาลใจในการออกลังกาย เริ่มออกกำลังกาย โดยเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง 
ต่อมาเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า จึงปรับกลวิธีการออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนเป็น
การปั่นจักรยาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดเหล้า งดรับประทานอาหารเย็น ปรับลด
ปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ โดยจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำหลักลดลง อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ใน
ระดับปกติ แต่ยังมีภาวะอ้วน ยังคงมีพฤติกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันหยุดคือวันอาทิตย์ จะให้
เวลาในออกกำลังกายเป็นพิเศษ 
 ประธาน ขอชื่นชม นายสุพล ชุมพาที ในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาทางกาย และทางจิตใจ 

ขอขอบคุณต้นแบบการออกกำลังกายด้านสุขภาพทั้ง ๓ ท่าน ในการเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการดำเนินงานตามภารกิจข้างต้น  ขอให้ทุกท่านมุ่งม่ันในการดำเนินงานต่อไป 

การสร้างสุขทางกายและทางจิต ประกอบกับมีความสุขในการทำงาน  นำประชาชนให้
มีสุขภาพดี ไปสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

จากการประชุมทางไกล การประชุมชี้แจงเรื่อง โควิด - 19 โดย ออกประกาศฉบับที่ ๑๘ 
บังคับใช้ สวมหน้ากากอนามัย ตามมิติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด 

ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย 
ในการแข่งชนโค ชนไก่ สนามกัด หรือสนามอื่นๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน ขอให้

ดำเนินการตามที่ประกาศอย่างเคร่งครัด  
มีข้อแนะนำในการเดินทางข้ามจังหวัด  
มีการตรวจรถสาธารณะที่ข้ึนต้นด้วย  ๑๐ ๓๐ และ ๓๖ 

 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
    1.2.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 256๔  ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ
ตามข้อกฎกติกา และข้อกฎหมาย 

   สวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน งดการตักบาตรช่วงปีใหม่  
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

     รับรองรายงานการประชุม ที่ 9/2563 วันจันทร์ ที่ 3๐ พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ ๘ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2563  
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19 ทั่วโลก ประมาณ ๘๑ ล้านคน จากประชากร 

๗,๐๐๐ กว่าล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนถึง ๒๐๓,๑๐๓ ราย 
รองลงมาคือประเทศอินเดีย และประเทศบราซิล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒ ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย  
พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๑๔ ราย กรณีสมุทรสาคร ผู้ติดเชื่อส่วนใหญ่ เป็นแรงงานต่างด้าว
ประเทศไทย มีผู้ป่วยสะสม รายใหม่  ๑๔๔ ราย คิดสัดส่วนร้อยละ ๑ จังหวัดพัทลุง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓  
- โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 ม.ค. 63 – 29 ธ.ค. 63) 

คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 1,๒๔๗.๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ 
คิดเป็นอัตราป่วย ๒๑๖.๓ ต่อประชากรแสนคน โรคมือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓๙.๓ ต่อประชากร 
แสนคน ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๓.๕ ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย  
8๙.๘ ต่อประชากรแสนคน  

๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม 

ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. 63 – 29 ธ.ค. 63) จำนวน 1๘๑ ราย อัตราป่วย ๓๔.๔๘  
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม 4 สัปดาห์ คืออำเภอ  
ศรีนครินทร์, อำเภอตะโหมด, อำเภอปากพะยูน, อำเภอเมืองพัทลุง, และ อำเภอเขาชัยสน ผู้ป่วยไข้เลือดออก  
4 สัปดาห์ (1 – 29 ธ.ค.63) จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 1.9 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ  
มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี  และช่วงอายุ ๒๕ – ๓๔ ปี  

อำเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
(1 ม.ค.63 - 29 ธ.ค. 63) จำนวน 34 ราย อัตราป่วย 126.8 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง (1 ม.ค.
63- 29 ธ.ค. 63)  จำนวน 152 ราย อัตราป่วย 125.4  ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63 - 29 ธ.ค.63) จำนวน 72 ราย อัตราป่วย 229.6 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอปากพะยูน จำนวนผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้น อัตราป่วยคงที่ และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63 - 29 ธ.ค. 63) จำนวน 28 ราย อัตราป่วย 54.7 ต่อประชากรแสนคน 

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ (1 ม.ค.63 - 29 
ธ.ค. 63) จำนวน 70 ราย อัตราป่วย 13.3 ต่อประชากรแสนคน   



-๖- 
การเกิดโรค อยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายนต่อเนื่องถึงมกราคม และลดลงในช่วงกุมภาพันธ์   

(มักเกิดช่วงก่อนน้ำท่วม และ หลังน้ำลด) อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วย 
อำเภอที่มีอัตราป่วยมากท่ีสุดคือ อำเภอตะโหมด รองลงมาคือ อำเภอศรีบรรพต,อำเภอป่าบอน 

อำเภอกงหรา ตามลำดับ 
        อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๕ – ๓๔ ปี, ช่วงอายุ ๔๕ - ๕๔ ปี  
และช่วงอายุ ๙ – ๑๕ ปี ตามลำดับ 

กรณีท่ีเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ขอให้ระมัดระวังข้อกฎหมายด้วย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
1. สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน พฤศจิกายน 63  

สถานบริการทุกแห่ง มีค่า Risk Score  อยู่ในระดับ ๐  
   ๒. ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และ
ผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 
+/-5 เดือนตุลาคม 2563 ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   ด้านรายได้ ผ่าน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.72 : ผ่านเกณฑ์    

ด้านรายจ่าย ผ่าน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 : ไม่ผ่านเกณฑ์ 
3. รายงานจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนผู้ป่วยในทั่วไป(IP)ปีงบประมาณ 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๓ ประชากรที ่ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ ไม่อยู ่ในจังหวัด  

เขตสุขภาพท่ี 12  
    หน่วยงานที่มีการดำเนินการได้ดี คืออำเภอกงหรา, อำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด ในส่วน
ของอำเภอป่าพะยอม ขอให้ทบทวนข้อมูลอีกครั้ง 

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   
   การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุง งบลงทุน อยู่ในอันดับ ๑๐  
มีการติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน งบตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ขอเน้นย้ำการกำหนดสเปครายการพัสดุ โดยให้
เป็นไปตามกระบวนการ และข้อระเบียบด้วย  
  การจองเงินในระบบ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ที่ลงนามในสัญญาแล้ว โดยให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้
เรียบร้อย 
 ประธาน ขอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภายใต้ความถูกต้อง 
 ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 



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

 4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   
๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง  
ขอขอบคุณผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกท่าน  ผลการดำเนินงานคือ เทศบาลตำบลนาโหนด  

มีการเบิกจ่ายสูงสุด รองลงมาคือเทศบาลตำบลทา่มิหรำ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์  
1) ร่าง กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 256๔  จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564  
วันแรกทีมวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล วันที่ ๒ นำเสนอข้อมูลวิชาการของจังหวัดพัทลุง และตรวจ

เยี่ยมพ้ืนที่ อำเภอป่าบอน รพ.สต.บ้านน้ำตก วันที่ ๓ สรุปผลการตรวจราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
2) ร่าง กำหนดแผนการออกนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3) หลักเกณฑ์การจัดลำดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานแจ้งเพิ่มเติม  
- เรื่องกฎหมายการขออนุญาต โดยงดการแข่งขัน ชนโค ชนไก่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
- ของขวัญ เร ื ่อง ๓ หมอ การยกระดับการให้บริการระดับปฐมภูมิ ผลงานในการบันทึก  

คิดเป็นร้อยละ ๓๖ เนื่องการดำเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอเร่งรัดติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานกล่าวที่ประชุม สำหรับวันนี้เป็นสุดท้ายในการทำงานประจำปี ๒๕๖๓ เน้นย้ำการเฝ้าระวัง

ป้องกันโรค โดยใช้หลักการ D-M-H-T-T  
- องค์ความรู้เกี่ยววัคซีน และผลข้างเคียงอาจเกิดขึ้น ในส่วนภูมิคุ้มกันเกิดข้ึนภายหลัง ๖ เดือน 
- ขอความร่วมมือลดการเดินทางข้ามต่างจังหวัด 
- ขอขอบคุณทุกท่านในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่าน  

   

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๖ น.   
 

                    

                                                
 
 

(นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


