
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ ที่ 3๐ พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.๐0 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. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
5. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง 
6. นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
7. นายสุพล  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

10. นางสาวจิรภรณ์ เทพหนู แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา
เสพติด 

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

โรงพยาบาลป่าบอน 
25. นายโมทย์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
26. นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
27. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
28. นายสมัคร บัวบาน แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
29. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
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ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
30. นายชาคริต ดำชื่น รก. สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
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. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ติดราชการ 
๒. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
3. นายศราวุธ  สายสิงห์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง ติดราชการ 
4. นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

ก่อนวาระการประชุม  
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
“การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว  คือการศึกษา   การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน  

คือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ มีปรกติละอายชั่วกลัวบาป  
ส่วนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน เพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ และ
มีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูก ที่ควร และอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึง
ประสงค”์ 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2540 
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3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ีโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H โดยกลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 
 5.1 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓  

โดยจังหวัดพัทลุง มีโรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรอง GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมากพลัส  
จำนวน ๔ แห่ง และระดับดีมาก จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดดังนี้   

 ระดับดีมากพลัส จำนวน  ๔  แห่ง   
  ๑. โรงพยาบาลพัทลุง 
  ๒. โรงพยาบาลบางแก้ว 
  ๓. โรงพยาบาลเขาชัยสน 
  ๔. โรงพยาบาลป่าบอน 
 ระดับดีมาก  จำนวน  ๑  แห่ง 
  ๑. โรงพยาบาลตะโหมด 
 ๕.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ มอบเกียรติบัตรการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน  

(7 Plus efficiency) ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยจังหวัดพัทลุงมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดดังนี้   

ผ่านเกณฑ์ระดับ A- ( ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ)  
๑. โรงพยาบาลพัทลุง  
๒. โรงพยาบาลเขาชัยสน  

5.๓ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

- ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
                  นายธารินทร์  พุทธชู   ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพัทลุง 
   ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง แนวทางของการออกกำลังของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป  
มีส่วนร่วมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เริ่มต้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มา ๕ ปี มีความมุ่งมัน่ในการออก
กำลังกาย เริ่มจาก วิ่งคนเดียว ตั้งกลุ่มกลุ่มการออกกำลังกาย ขอเชิญทุกท่านร่วมออกกำลังกาย ขอให้กำหนดใน
ตารางชีวิต  
 - ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ  
                   นางเสริมศรี ปฐมพาณิชรัตน์ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพัทลุง 
   เริ่มต้นการออกกำลังกายตั้งแต่เป็นนักเรียน เลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม  
เน้น ๓ อ.เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ สร้างต้นแบบ และเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในส่วนของ ๒ ส  
  - ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   

                 นายจรุง บุญกาญจน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง 
รักชอบ ออกกำลังกายตั้งแต่เด็ก มีหลากหลายในการออกกำลัง ตะกรอ้ ฟุตบอล และวิ่งออกกำลังกาย  
วางแผนการนอน และวางแผนการออกกำลงักายที่เหมาะสม  ตลอดจนตั้งเป้าหมายการออกกำลังกาย 

ประธาน  การดำเนินงานประเมินรับรอง GREEN & CLEAN HOSPITAL มุ่งหวังการ
สร้างสุขให้สาธารณะ  และการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus efficiency) เป็นการบริหารทรัพยากร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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ขอขอบคุณต้นแบบการออกกำลังกายด้านสุขภาพทั้ง ๓ ท่าน ในการเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการดำเนินงานตามภารกิจข้างต้น ขอให้ทุกท่านมุง่มัน่ในการดำเนินงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

    การมุง้เน้นการดูแลสุขภาพ มิตกิารออกกำลังกาย 
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
    1.2.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  

หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่  
นายฉัตรชัย อุสาหะ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
นางปราณี รัตนประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
นายพุทธ กฤชคงพันธ์   ปลัดจังหวัดพัทลุง 
นายศิริวัฒน์ รักสกุล ผอก. สารพัดช่างพัทลุง 
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอก. เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี ๑  
นายเสาร์ห้า ภู่ลา ผอก. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง                               

หัวหน้าส่วนที่ย้ายไป     
ปลัดจังหวัดย้ายสลับ กับ พังงา 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 256๔  
        เป้าหมาย  

ไตรมาส 1   ร้อยละ 32 
ไตรมาส 2   ร้อยละ 54 
ไตรมาส 3   ร้อยละ 77 
ไตรมาส 4   ร้อยละ 100 

งบโครงการอบรม/สัมมนา ให้เบิกจ่ายไตรมาส 1 ร้อยละ 50 และสนับสนุนการจัดประชุม 
ในโรงแรมขนาดกลางและเล็กในจังหวัดเมืองรอง 
   ผลการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 18  ลำดับ 22 ของประเทศ (ยังต่ำกว่าเป้าหมาย)   

ผลการรณรงค์การปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ตุลาคม 63 
          จำนวนอุบัติเหตุ  136 ครั้ง ลดลง  
          จำนวนตาย 5 คน (ข้อมูลตรงกันทั้ง 3 ฐาน)  
          (เป้าหมายไม่เกิน 18.5 ต่อแสนประชากร) 
  การใช้วัคซีน โควิด - 19 สนับสนุนในกลุ่มเสี่ยงเทา่นั้น  
  บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นต้นแบบการสวมหน้ากากอนามัย 
  สรุปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรับเสด็จ มีประชาชน
เกอืบ ๒๐,000 คนเข้าเฝ้ารับเสด็จมีการให้บริการให้แพทย์ฉกุเฉินด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/2563 วันศุกร์ ที่ 3๐ ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ ๗ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2563  
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

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

สหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนถึง ๒๐๓,๑๐๓ ราย รองลงมาคือประเทศอินเดีย และ
ประเทศบราซิล ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๕ ราย 
  กรณีผูป้่วยรายใหม่ เข้าเมืองผิดกฎหมาย  ไม่ได้รับการระมัดระวังในการป้องกันโรค และการ
แยกผูส้ัมผัส ตามความเสี่ยงสูง ต่ำ และอ่ืน ๆ   
 ประธานแจ้ง มีการเคลื่อนไหวเชิงสังคมมากข้ึน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓  
- โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 ม.ค. 63 – 25 พ.ย. 63) 

คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 1,๑๑๖.๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ 
คิดเป็นอัตราป่วย 1๘๕.๒ ต่อประชากรแสนคน โรคมือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๒๑.๐ ต่อประชากรแสน
คน ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๙๙.๗ ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 8๗.๑  
ต่อประชากรแสนคน  

๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม 

ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. 63 – 25 พ.ย. 63) จำนวน 1๗๗ ราย อัตราป่วย ๓๓.๗๒  
ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัดสะสม 4 สัปดาห์ คืออำเภอบางแก้ว,
อำเภอเมืองพัทลุง, อำเภอตะโหมด, อำเภอเขาชัยสน, และอำเภอปากพะยูน ผู้ป่วยไข้เลือดออก 4 สัปดาห์  
(1 – 2๕ พ.ย.63) จำนวน ๘ ราย อัตราป่วย ๑.๘ ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วย
สูงสุดคือ ช่วงอายุ ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี, ๑๐ – ๑๔ ปี และช่วงอายุ ๕ - 9 ปี  

อำเภอบางแก้ว อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
บางแก้ว (1 ม.ค.63- 25 พ.ย.  63) จำนวน 24 ราย อัตราป่วย 90.4 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง (1 ม.ค.
63- 25 พ.ย. 63) จำนวน 152 ราย อัตราป่วย 125.4  ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี
ย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63- 25 พ.ย.63) จำนวน 68 ราย อัตราป่วย 216.9 ต่อประชากรแสนคน 

 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
       จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 635 ราย อัตราป่วย 121.0 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี รง.ผู้ป่วย
เสียชีวิตเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย 364 ราย หญิง 271 ราย)  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.34 : 1 



-๖- 
       กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 585 ราย อัตราป่วย 2,107. 7 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 
92.1) 
       กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน   50 ราย  อัตราป่วย   121.0  ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 7.9) 
ต่อประชากรแสนคน 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

1. สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือนตุลาคม 63  
โรงพยาบาลควนขนุน ระดับ ๕ และโรงพยาบาลปากพะยูน ระดับ ๖ ควรมีการเฝ้าระวัง  

2 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A)จากเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
   ผลงานภาพรวมระดับจังหวัด : ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 : ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

๓. ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 4/2563 
    ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
   ภาพรวมระดับจังหวัดผ่านเกณฑ์ ในส่วนโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คือ โรงพยาบาล
ศรีบรรพต 
   4.  ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และ
ผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 
+/-5 เดือนตุลาคม 2563 ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   ด้านรายได้ ผ่าน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.63 : ไม่ผ่านเกณฑ์ 
   ด้านรายจ่าย ผ่าน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 : ไม่ผ่านเกณฑ์ 

5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total Performance Score) 
ตะโหมด B- ภาพรวมเป้าหมายร้อยละ 65 

1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total Performance Score) V.3 
ภาพรวมเกณฑ์การประเมิน รพ. F3 ไม่มี IP ผลการประเมิน ๑๓ คะแนน  

จาก ๑๕ คะแนน 
2) ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 3 ปี 2563 

เกรด รพ. 
  A  รพ.พัทลุง และ รพ.ป่าพะยอม 
  B  รพ.เขาชัยสน, รพ.ตะโหมด, รพ.ปากพะยูน, รพ.ศรีบรรพต 

   และ รพ.บางแก้ว 
  C  รพ.กงหรา, รพ.ควนขนุน, รพ.ป่าบอน และ รพ.ศรีนครินทร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๓ ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ ในจังหวัด  

เขตสุขภาพท่ี 12  
    หน่วยงานที่มกีารดำเนินการได้ดี คืออำเภอกงหรา, อำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด ในส่วน
ของอำเภอป่าพะยอม ขอให้ทบทวนข้อมลูอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



-๗- 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
  โรงพยาบาลพัทลุง เปิดให้บริการ คลินิกผิวหนัง แล้ว 
  การเปิดให้บรกิาร อาคาร ๒๙๘ เตยีง จะเปิดช่วงต้นเดือน มกราคม ๒๕๖๔  
  ประธานกล่าวชื่นชม โรงพยาบาลพัทลุง  

มติที่ประชุม รับทราบ  
          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 
   ไมมี่ 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   
๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง ภาพรวมยังมีการเบิกจ่ายน้อย  

แต่ยังแนวหน้าในระดับเขต ระดับจังหวัดภาพรวมจัดสรรงบประมาณ รอการลงข้อมูลผ่านทางโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง เทศบาลกงหรา มีการเบิกจ่ายสูงสุด รองลงมาคือป่าบอน กรณีเบิกจ่ายต่ำสุด กำลังดำเนินบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรม  

2) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ 
ให้บริการ นำร่อง ในกรุงเทพมหานคร เขตสุขภาพที ่๙ โรคมะเร็งได้ทุกท่ี ย้ายหน่วยบริการภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์ ชูแก้ว 
   1) ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง 
ประจำปี 2564 
   ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณ ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี 
         ปีงบประมาณ 2564 สสจ.พัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด 
จำนวน 12 สาขา ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ระดับภาค 
และระดับชาติ และประกาศเกียรติคุณให้เป้นที่ประจักษ์แก่สังคม มีผลงานการคัดเลือก ดังนี้ 

สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ                       
นางสุจิน สงรักษ์ อำเภอเมืองพัทลุง  

สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ส่งครบ  
นางวาสนา หมานละเด็น อำเภอป่าบอน 

สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
นางหนูจิน คงเหล่ อำเภอเขาชัยสน 



-๘- 
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

นายประยุทธศักดิ์ อินทองแก้ว อำเภอศรีนครินทร์ 
สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกัน

สุขภาพ   
นางอะมิด๊ะ นิยมเดชา อำเภอปากพะยูน 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
นางนิธิยา คงพูล อำเภอปากพะยูน 

สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ                                       
นายพะยอม ไชยณรงค์ อำเภอศรีนครินทร์ 

สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน                           
นางพัน สุทธิรักษ์ อำเภอป่าพะยอม 

สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
นางสิริกานต์ ทิพย์เพ็ง อำเภอเมืองพัทลุง 

สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก                                        
นางลักขณารัตน์ เศรษฐพงศ์ อำเภอป่าพะยอม 

สาขาทันตสุขภาพ ส่งครบ  
นางจารึก อินทรเพชร อำเภอปากพะยูน 

สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
นางอำพร สุวรรณ อำเภอกงหรา 

อำเภอทีส่่ง อสม. ครบทุกสาขา คือ อำเภอควนขนุน และอำเภอกงหรา  และขอบคุณผู้เกี่ยวขอ้งทุกทา่น  
และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม ในการส่งประกวด ในระดับเขต และระดับภาค ในช่วง
วันที่ ๖ – 10 มกราคม ๒๕๖๔  
 ประธาน ขอให้ทุกท่านไปเรียนรู้การดำเนินงาน สสม. และให้กำลังใจ กับอสม. ด้วย และเชิดชูเกียรติใน
วันมหิดลเป็นลำดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

   

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๒ น.   
 

                    

                                                
 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


