
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 29  มกราคม 2564 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. นายจิรพงษ์ แสงทอง แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
8. นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ 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. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17. นายพนิิจสินธุ์  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. นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
28. นางสาวธัญญลักณ์ คงฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
29. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
30. นายชาคริต ดำชื่น รก. สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
31. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
32. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
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ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
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. 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 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 

ก่อนวาระการประชุม  
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
“ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของ

แผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ 
และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติ
ตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี ่ยวเนื ่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ ้นหรื อเสื ่อมลงของ
ประเทศชาติ” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ วังไกลกังวล  วันที่ 25 มีนาคม 
พุทธศักราช 2557 

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

พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
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5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 
 5.1 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงาน, องค์กร และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รายละเอียดดังนี้ 

 1. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย  
    - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ คือ 
  ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
        - เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ 
  1) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน 
  2) โรงพยาบาลเขาชัยสน  
  3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น  
    - ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง  

เข้าประกวดระดับเขตสุขภาพที่ 12 คือ 
  นส.กฤติยา หนูเจริญ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาชัยสน          
 - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดพัทลุง คือ   
  นส.ปภิลณัช นิลมาก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล          

บ้านปากคลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 3. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ   

การแพทย์ทางเลือก  
    - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป คือ 
      โรงพยาบาลพัทลุง 
 4. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ   

การแพทย์ทางเลือก  
    - ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโรงพยาบาลชุมชน คือ 
     โรงพยาบาลปากพะยูน 
 5. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน                   

และการแพทย์ทางเลือก  
    - ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือ      
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโตนด 
 6. หมอไทยดีเด่นแห่งชาติตัวแทนจังหวัดพัทลุง คือ 
    - นายลาภ สุขทอง หมอกระดูกและเส้นเอ็น        

5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ  
ประจำเดือน มกราคม 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
                   - นายธีรยุทธ คงทองสังข์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
    - นางบุปผา เก้าคุณากร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

                   - นายชลิต เกตุแสง ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์  
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 

3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   
                             - นายกวิน กลับคุณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 
 ประธาน ชื่นชม ยินดี ภาคีเครือข่ายด้านแพทย์แผนไทย และตัวบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ในการดูแล
สุขภาพประชาชน และฝากถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านด้วย 
  สำหรับทีมงานด้านการดูแลสุขภาพ จะการขับเคลื่อนต้นแบบการขับ หมอชวนวิ่ง และในวันที่ 
๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบนำร่อง 
  นายธีรยุทธ คงทองสังข์ มีการเริ่มต้นการออกกำลังกายตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกรีฑา ของโรงเรียนพัทลุง ตลอดจนชักชวนครอบครัวออกกำลังกายเป็นประจำ เพิ่มความ
อบอุ่นสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว สำหรับการออกกำลังกาย ณ สนามศาลากลาง จังหวัดพัทลุง  
ได้พบปะ เพ่ือนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการที่เคยมารับการรักษาที่โรงพยาบาล  
 นายกวิน กลับคุณ มุ่งเน้น การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าไปในร่างกาย และเน้นการออกกำลังกายกำจัดสิ่ง
ที่ไม่ดีออกจากร่างกาย ตลอดจนปรับเวลาการออกกำลังกาย 
 นายชลิต เกตุแสง สำหรับการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  สิ่งที่ได้คือการ
บริหารเวลาที่ดีในการออกกำลังกาย เลือกกีฬาฟุตบอล ในการออกกำลังกาย เพราะเป็นกีฬาที่ชื่นชอบ โดยกำลัง
กายเป็นประจำ ณ สนามกีฬาข้างบ้าน   
 ประธาน ยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่โดยส่วนใหญ่ เริ่มต้นการออกกำลังกายตั้งแต่ หมอชวนวิ่ง 2 มุ่งเน้น
การดูแลสุขภาพตนเอง ด้านสุขภาพ ตลอดจนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1.1 ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ในกรณี พืชกระท่อม กัญชง และ
กัญชา 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
    1.2.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
   เน้นย้ำการบริหารงบประมาณ ตั้งแต่การจ่ายเงิน ถึงการคืนเงิน การใช้จ่ายภาครัฐมี
สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพัทลุง 
   มุ้งเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณ และในเดือนที่ผ่านมามีภาวะเงินเฟ้อ ขอแจ้งเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง อาจมีผลกระทบบ้าง แต่ได้ดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีที่สุดแล้ว 
  การลาออกของ นพ.สสจ.พัทลุง จะมีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  จะขอสื่อสาร
ที่ประชุมทุกท่าน ผ่านบทเพลง ช่วงที่ดี่ท่ีสุด และ sunshine on my shower  
   ประธาน ขออนุญาตร่ำลาอย่างเป็นทางการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

     รับรองรายงานการประชุม ที ่ ครั ้งที ่ 10/2563 วันพุธ ที ่ 3๐ ธันวาคม 2563 ตั ้งแต่เวลา  
13.๓0 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ ๗ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2563  
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19 ทั่วโลก มีผู้ป่วยประมาณ 100 ล้านคนจาก 

ประชากร ๗,๐๐๐ กว่าล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนปีประมาณ 
151,000 ราย รองลงมาคือประเทศบราซิล และประเทศสเปน ตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ ๒ จาก
จำนวนผู้ป่วยทั่วโลก สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๑๔ ราย กรณีสมุทรสาคร 
ผู้ติดเชื่อส่วนใหญ่ เป็นแรงงานต่างด้าวประเทศไทย มีผู้ป่วยสะสม รายใหม่  ๗๕๖ ราย จังหวัดพัทลุง ยังไม่พบผู้
ติดเชื้อรายใหม่ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  

2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔  
- โรคต ิดต ่อท ี ่ เฝ ้าระว ังทางระบาดว ิทยา 10 อ ันด ับ ป ี  256๔ (1–25 ม.ค.  64) 

คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 61.๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ  
คิดเป็นอัตราป่วย ๒๑.๙ ต่อประชากรแสนคน โรคมือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๓ ต่อประชากร 
แสนคน โรคอาหารเป็นพิษ คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๖ ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราปว่ย 
๓.๐ ต่อประชากรแสนคน    

๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม 

ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม 1 - 25 มกราคม 2564  มีรายงานผู้ป่วย 4 ราย   
  สำหรับการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ของจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
(วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2563)  บ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย (HI.) คิดเป็นร้อยละ 12.82 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายร้อย
ละ ๑๐ และการสำรวจภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย (CI.) ในโรงเรียนคิดร้อยละ 3.07 และในส่วนของโรงพยาบาล
ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 

ประธาน ตามทฤษฎี golden period การดำเนินการคือ กดอัตราป่วยให้ลดลง  ในส่วนดัชนี
ลูกน้ำยุงลาย ควรลดลงด้วย 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที ่ 1 - 25 มกราคม 
2564   

จำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั้งหมด 28 ราย อัตราป่วย 5.3 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย 16 ราย หญิง 12 ราย)อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.33 : 1 
กลุ่มอายุ  0-4 ปี จำนวน  25 ราย อัตราป่วย 90. 7 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 89.3) 
กลุ่มอายุ  5-9 ปี จำนวน  2 ราย อัตราป่วย  6.2  ต่อประชากรแสนคน  (ร้อยละ  7.1) 
กลุ่มอายุ 10-14 ปี จำนวน  1 ราย อัตราป่วย  3.1  ต่อประชากรแสนคน  (ร้อยละ 3.6) 



-๖- 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
1. สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน ธันวาคม 63  
สถานบริการที ่มีค่า Risk Score  อยู่ในระดับ ๑ คือ โรงพยาบาลปากพะยูน 
2.ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (7 plus efficiency) ไตรมาส 1 ปี 2564 
ประเด็นระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการชำระหนี้กำไรค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์  

ไม่ใช่ยาฯ) และระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ หน่วยบริการส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
3. ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 1/2564 

ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
4. ผลการประเมินสัดส่วนต้นทุนหน่วยบริการ( เฉพาะรายการใช้ไป)ต่อรายได้ค่า

รักษาพยาบาลไตรมาส1/2564  
ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
5. ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และ

ผลการดาเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/ รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 
+/-5 เดือนธันวาคม 2563 

ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลเขาชัยสน,
โรงพยาบาลปากพะยูน,โรงพยาบาลบางแก้ว และป่าพะยอม 

6. ยอดการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุน IP ของหน่วยบริการในจังหวัด
พัทลุง สะสมเดือน ตุลาคม 63 –พฤศจิกายน 63 

ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรงรวม แยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ 
โรงพยาบาลศรีบรรพต  

ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรงรวม แยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่านคือ 
โรงพยาบาลพัทลุง, โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลปากพะยูน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๓ ประชากรที ่ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู ่ในจังหวัด  

เขตสุขภาพท่ี 12  
    หน่วยงานที่มีการดำเนินการได้ดี คืออำเภอกงหรา, อำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด   

มติที่ประชุม รับทราบ  
3.4 แนวทางการออกนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 
๑) ปรับแผนการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

จากปีละ ๒ รอบ ปรับแผนฯ ออกนิเทศงานเป็นรอบเดียว ในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๔   
๒) การจัดสรรงบดำเนินการในการนิเทศงานผสมผสาน คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

โดยให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทำหนังสือแจ้งให้เป็นงบดำเนินการพ้ืนฐานของ สสอ. 
๓) การดำเนินการติดตามตัวชี้วัดของกลุ่มงานเป็นการดำเนินการติดตามตัวชี้วัดเฉพาะกิจตาม

ความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มงาน 
๔) การดำเนินการติดตามตัวชี้วัดของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในประเด็นตัวชี้วัด

เกี่ยวกับงานวิชาการให้ ขอให้ คปสอ. ส่งโครงร่างการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ ภายในมีนาคม ๖๔   



-๗- 
ประธาน เน้นย้ำขอให้บันทึกในที่ประชุม คปสอ. ในการปรับเปลี่ยนงบประมาณ การนิเทศงานฯ 

ดังกล่าวด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
   ไม่มี   
          4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
  4.2.1. การเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระยะท่ี 1  
    - สำหรับบุคลากรทางการแพทย์, อสม. และผู้ป่วย ๖ กลุ่มโรค นำร่อง ใน ๑๕ จัวหวัด 
ซึ่งอยู่ในเขตสีแดง ในส่วนจังหวัดพัทลุง จะสนับสนุนวัคซีนในช่วงกลางปีนี้  
    - การเตรียมความพร้อมโดยการใช้ app. หมอพร้อม   
    - แจ้งผู ้เกี ่ยวข้องทุกท่านในการเตรียมความพร้อม ประเด็นข้อมูล บุ คลากรทาง
การแพทย์ จำเป็นต้องสำรวจบันทึกข้อมูล ส่วนในกลุ่มอ่ืนสามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการ
ให้บริการ     
    - ประเด็นสำคัญคือการยินยอมรับวัคซีนหรือไม่  
    - รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 ประธาน กรณีท่ีมีประเด็นที่เกีย่วข้องกับวัคซีน ที่มีรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน สามารถติดต่อสอบถามได้
ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานคือ นางพัชรี โยมเอียด และขอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วย 
   แนะนำ ผอ. รพช.ป่าพะยอม คนใหม่ คือนางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์ 
          ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   

   ไม่มี 
 ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
   ไม่มี 
 ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
   ไม่มี 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   
๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง  

จังหวัดพัทลุงมีการเบิกจ่ายเป็นอันดับ ๑ ของเขตสุขภาพ  อำเภอเมืองพัทลุง มีการเบิกจ่ายมากที่สุด รองลงมา
คือ อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าพะยูน ตามลำดับ 

วงเง ินที ่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตำบล มากที ่ส ุดคือ อำเภอควนขนุน  
อำเภอเขาชัยสน  และอำเภอศรีบรรพต ตามลำดับ 

ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันดำเนินงานเรื่องกองทุนตำบล
ของจังหวัดพัทลุง จนมีผลงานการเบิกจ่ายสูงสุด ในเขตสุขภาพที่ ๑๒  กองทุนที่มีผลงานการเบิกจ่ายสูงสุด ๓ 
ลำดับแรกคือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุน อำเภอเขาชัยสน  ลำดับ ๒ คือ กองทุนสุขภาพตำบล 
เทศบาลตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมด และลำดับ ๓ คือ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอ
บางแก้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 



-๘- 
4.7.2 กลุ่มงานนิติการ โดยนายเฉลิม ไตรสุวรรณ์   

๑) ซักซ้อมความเข้าใจการลงนามในหนังสือราชการ กรณี รับมอบอำนาจจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์ ช ี ้แจงประเด็นข้างต้น ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร.  
ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยในส่วนการลงนามในหนังสือราชการ เมื่อผู้มอบอำนาจได้มอบ
อำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดแล้ว หากผู้ดำรงตำแหน่งนั้นจะใช้อำนาจที่รับมอบในการดำเนินการใดๆ ให้ผู้รับ
มอบอำนาจนั้น ลงนามในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้มอบอำนาจนั้น 

ตัวอย่างเช่น 
        ๑) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ สาธารณสุข 

อำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เมื่อจะใช้อำนาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้ ต้องลงนามในหนังสือ
ราชการดังนี ้

- สาธารณสุขอำเภอ ก. ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ข. ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
๒) กรณีออกคำสั่ง ให้ออกเป็นคำสั่งจังหวัดพัทลุง  
๓) กรณีการทำสัญญาให้ใช้ทำในนามจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยสาธารณสุข

อำเภอ ก. /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ข. ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่ง... ซึ่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประธาน ให้คำแนะนำ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ประกาศไว้  
นายบุญชู คงเรือง สอบถามเรื่องการรับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า  

มีแนวทางปฏิบัติเหมือนกันหรือไม่ กรณไีด้รับมอบอำนาจ จำเป็นหรือไม่ ในการปฏิบัติราชการแทนโดยแนวทางนี้ 
ควรมีแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกัน  

ประธาน ต้องปฏิบัติแนวทางเดียวกัน การมอบอำนาจเป็นการกระจายอำนาจ เมื่อไม่มีการระบุการ
มอบอำนาจต่อไว้ กไ็มส่ามารถมอบต่อได้  

นายประจวบ รามณีย์ มีข้อเสนอแนะควรมีทบทวน ออกแบบแนวทาง ของหนังสือที่ 
เกี่ยวข้อง ให้เป็นแนวทางที่ถูกต้อง และชัดเจน ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง 

นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สอบถามเรื่องคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๐๙๙/2563 ลงวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมอบอำนาจให้ สาธารณสุขอำเภอปฏิบัติราชการแทน  สอบถามแนวทางปฏิบัติ ในระบบสาร
บรรณว่าควรทำอย่างไร 
   นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์ ชี้แจงประเด็นที่สอบถาม การคุมเลขสารบรรณ หนังสือราชการ
หรือคำสั่งให้แต่ละหน่วยออกเลขคุมเอง 

สำหรับการทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ ในการเบิกจ่ายเงิน ที่ยังเบิกไม่ได้  
นายสุพล ชุมพาที ชี้แจง วัตถุประสงค์ การมอบอำนาจ เพ่ือประโยชน์ในการทำงานให้

รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้แยกออกเลขท่ีคำสั่งของจังหวัด ในแต่ละอำเภอ แยกเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ   
ในส่วนของการส่งสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมาขออนุมัติเบิกจ่ายที่ สสจ.พัทลุง ขอให้แต่ละ

หน่วยงานตรวจสอบ และแก้ไขให้เป็นไปตามข้างต้นด้วย 
นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์ ชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 

2993/2563 ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง เป็นการมอบหมาย จึง
ไม่ต้องลงนามในหนังสือราชการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



-๙- 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.7.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์  ชูแก้ว   

๑) ผลการบันทึกโครงการ 3 หมอ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

4.7.4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายพินิจสินธุ์ เพชรมณี   
๑) ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(ยกเลิกพืช 

กระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ) 
กรณี พืชกระท่อม พรบ.ยกเลิก ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทน ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๔ เท่านั้น ขั้นตอนต่อไป เข้าสู่การพิจารณา ของวุฒิสภา  จึงขอให้ที่ประชุมเข้าใจตรงกันว่า พรบ.ดังกล่าว
ยังไม่มีบังคับใช้แต่อย่างใด หากสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา และประกาศในกิจจานุเบกษา ก็จะมีผลบังคับใช้
หลังจากประกาศ   

ประธาน ขอให้ระมัดระวังในการสื่อสารความรู้ให้กับประชาชน 
กรณี กัญชง เมื่อครบ ๙๐ วัน หลังจากประกาศ พ.ร.บ. มีการปลดล๊อก โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง  

โดยจะมีการอนุญาตในการปลูกด้วย โดยยื่นเอกสารมายัง สสจ. และส่งเอกสาร ไปยัง อย.ต่อไป 
การปลูกกัญชา ยังคงให้หน่วยงานของรัฐเท่านั ้นที ่ขออนุญาตปลูกได้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้น กรณี รพ.สต.ได้ทำ MOU วิสากิจชุมชน ในการปลูกกัญชา และใช้
ช่อดอก เพื่อปรุงเป็นตำรับ น้ำมันสนั่นไตรภพ อีกทั้งมีการปรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ จากส่วนประกอบ
อ่ืน ของกัญชา ทั้งด้านการศึกษาวิจัย และเศรษฐกิจเชิงท่องเที่ยว 

ประธาน กรณี กัญชา นพ.สสจ.พัทลุง ทำ MOU. โดยใช้ช่อดอกเพ่ือสกัดเป็นน้ำมันกัญชา และปรับ
วัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายวสันติ์ ยังสังข์ ประชาสัมพันธ์ การทำพิธี พระธาตุวัดเขียน ตามประวัติก่อสร้างในช่วงประมาณ 

พ.ศ. ๑,๗๐๐  โดยจะมีการเททอง ในระหว่างวันที่ ๒๐ - 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีพิธีห่อผ้า วันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๖ น. 
   

                    

                                                
 
 

(นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


